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113/22 Fastställande av dagordning - :

Denna behandling '113/22 Fastställande av dagordning ' har inget tjänsteutlåtande.

114/22 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige - :

Denna behandling '114/22 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

115/22 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag - :

Denna behandling '115/22 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.

116/22 Frågor och interpellationer - :

Denna behandling '116/22 Frågor och interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum:
Diarienummer: KS2021.0383-6
Handläggare: Tobias Carlgren

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion angående Egnells fond
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen samt
att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges beslut enligt ovan.

Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Malin Wadman (S) föreslår i en motion daterad 2021-11-30 att
kommunstyrelsen ges i uppgift att revidera kriterierna i Egnells fond i syfte att medlen ska gå
att använda till ”Skövde kommuns förskönande” så att fullmäktige därefter kan besluta om
nya kriterier.
Theodor och Gertrud Egnell förordnade i testamente att del av kvarlåtenskapen skulle tillfalla
Skövde stad och ”enligt stadsfullmäktiges bestämmande användas till stadens förskönande”.
Staden erhöll sedermera år 1932 värdehandlingar till ett värde av 138.000 kr. Enligt
testamentet kunde staden förbruka hela donationsbeloppet i ett sammanhang.
Stadsfullmäktige ansåg dock att donationen även skulle komma framtida generationer till
nytta och beslutade att sedan kapitalet stigit till 200.000 kr skulle endast avkastning på
beloppet användas.
Fullmäktige antog även under år 1933 stadgar för fonden vari angavs att donationsmedlen inte
fick användas till ändamål som ska betalas med uttaxerade medel eller stadens egna medel.
Fullmäktige ändrade stadgarna år 1955 för att förtydliga att fonden var en av staden själv
bildad fond och inte en självständig stiftelse och/eller juridisk person. År 2012 reviderades
stagarna så att medel från fonden även skulle kunna användas för nödvändiga
underhållsåtgärder på de konstverk som införskaffats av fondens medel.
Av stadgarnas § 6 framgår, vilket motionären påtalar, att fonden ska användas för
förskönande av Skövde kommun, inom de gränser som gällde för Skövde stad år 1932. Detta
ligger i linje med hur donatorers vilja traditionellt sett tolkas, vid såväl gåvor som stiftelser,

Skövde kommun

Besöksadress
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Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum:
Diarienummer: KS2021.0383-6
Handläggare: Tobias Carlgren

dvs. man försöker lägga sig så nära det som donatorn ursprungligen gett uttryck för sett till de
förhållanden som då rådde.
Detta sagt utgör fonden kommunens egna medel. Några särskilda tillstånd för att ändra
statuterna för fonden behöver m.a.o. inte heller inhämtas och rättsligt saknas hinder mot att
justera dessa på sådant sätt som kommunfullmäktige finner lämpligt. Som motionären påtalar,
vilket även framgår av kommunens riklinjer för donationer, har även utdelning skett utöver
gåvobelopp.
Enligt förvaltningens förmenande får sålunda motionärens förslag ytterst anses vara en
politisk fråga varför förvaltningen inte har någon synpunkt på vilket ställningstagande i
sakfrågan som görs.

Handlingar
Motion om Egnells fond (S).pdf
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Tobias Carlgren
Kommunstyrelsen
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2021-11-30

Motion angående Egnells fond
Egnells fond är en testamenterad gåva skänkt till Skövde kommun av paret Gertrud och Theodor
Egnell i syfte att ”Försköna staden”. Detta har varit och är till stor nytta och glädje för Skövdes
medborgare. Vi hittar offentlig konst på många platser runt om i centrala Skövde som är
bekostade av Egnells fond. Det här är en testamenterad gåva från 1924 så en del föremål/statyer
är i behov av renovering. Är statyn/konsten inköpt genom medel från Egnells fond så möjliggör
det också att medel kan tas ur fonden för att även bekosta renoveringen. Detta har gjorts på
åtskilliga verk vilket gör att vår konstpark hålls i gott skick och utgör en stolthet för Skövde
kommun, i centrala Skövde.
Skövde kommun har ett tydligt regelverk för hur vi ska hantera gåvor/arv och fonder i
Skövde genom ”Riktlinjer för donationer”, ett dokument reviderat och antaget av
Kommunfullmäktige 2019-09-30. Där står hur vi ska uppfylla och jobba efter de kriterier och
villkor som kom med gåvan. Där står även att när Skövde kommun uppfyllt kraven och brukat
det ekonomiska medel som villkorats från början, så är det upp till Skövdes fullmäktige att
besluta om det fortsatta användandet av återstående medel som växt på grund av placeringar
av den ursprungliga gåvan. Kriterierna beslutas av Skövdes fullmäktige.
Att Egnells fond ska fortsätta att användas på samma sätt som paret Egnell en gång önskade med
gåvan i sitt testamente, känns självklar. Uttrycket ”Stadens förskönande” begränsar dock
möjligheten till att använda medel. Var slutar staden? Paret Egnell kunde ju omöjligt se in i
framtiden och uttryckte sin vilja utifrån dåtiden. Idag är staden en större kommun och Skövde
har förvaltat gåvan på ett sätt så att medlen har växt. Gåvan, även omräknad till dagens
penningvärde, har använts helt och lite till enligt Egnells önskan. För att kunna bredda
användandet av medel från Egnells fond geografiskt bör ”stadens förskönande” ändras till
”Skövde kommuns förskönande”. Det skulle ge en tydlighet till våra tjänstepersoner om var
Egnells fond kan användas. Om Egnells fond kan användas till gestaltade livsmiljöer i våra
yttertätorter, som helt saknar offentlig konst, skulle Egnells önskan om att använda medlen
för förskönande av offentliga rummet uppfyllas utöver sina breddar.
Med anledning av detta föreslår jag:
Att Kommunstyrelsen får i uppgift att revidera kriterierna i Egnells fond i syfte att medlen ska gå
att använda till ”Skövde kommuns förskönande” så att Skövde fullmäktige därefter kan besluta
om nya kriterier.

_____________________
Malin Wadman (S)

lls fond - KS2021.0383-8 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-09-05 - Svar på motion angående Egnells fond : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-09-05 - Svar på motion angående Egnells fond

Skövde kommun

Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsen

KS § 169/22
Svar på motion angående Egnells fond
KS2021.0383

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

167/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

169/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
- bifalla motionen samt
- uppdra till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges beslut enligt ovan.

Bakgrund

Fullmäktigeledamoten Malin Wadman (S) föreslår i en motion daterad 2021-11-30 att
kommunstyrelsen ges i uppgift att revidera kriterierna i Egnells fond i syfte att medlen ska
gå att använda till ”Skövde kommuns förskönande” så att fullmäktige därefter kan besluta
om nya kriterier.
Theodor och Gertrud Egnell förordnade i testamente att del av kvarlåtenskapen skulle
tillfalla Skövde stad och ”enligt stadsfullmäktiges bestämmande användas till stadens
förskönande”. Staden erhöll sedermera år 1932 värdehandlingar till ett värde av 138.000 kr.
Enligt testamentet kunde staden förbruka hela donationsbeloppet i ett sammanhang.
Stadsfullmäktige ansåg dock att donationen även skulle komma framtida generationer till
nytta och beslutade att sedan kapitalet stigit till 200.000 kr skulle endast avkastning på
beloppet användas.
Fullmäktige antog även under år 1933 stadgar för fonden vari angavs att donationsmedlen
inte fick användas till ändamål som ska betalas med uttaxerade medel eller stadens egna
medel. Fullmäktige ändrade stadgarna år 1955 för att förtydliga att fonden var en av staden
själv bildad fond och inte en självständig stiftelse och/eller juridisk person. År 2012
reviderades stagarna så att medel från fonden även skulle kunna användas för nödvändiga
underhållsåtgärder på de konstverk som införskaffats av fondens medel.
Av stadgarnas § 6 framgår, vilket motionären påtalar, att fonden ska användas för
förskönande av Skövde kommun, inom de gränser som gällde för Skövde stad år 1932.
Detta ligger i linje med hur donatorers vilja traditionellt sett tolkas, vid såväl gåvor som
stiftelser, dvs. man försöker lägga sig så nära det som donatorn ursprungligen gett uttryck
för sett till de förhållanden som då rådde.
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Skövde kommun

Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsen

Detta sagt utgör fonden kommunens egna medel. Några särskilda tillstånd för att ändra
statuterna för fonden behöver m.a.o. inte heller inhämtas och rättsligt saknas hinder mot att
justera dessa på sådant sätt som kommunfullmäktige finner lämpligt. Som motionären
påtalar, vilket även framgår av kommunens riklinjer för donationer, har även utdelning skett
utöver gåvobelopp.
Enligt förvaltningens förmenande får sålunda motionärens förslag ytterst anses vara en
politisk fråga varför förvaltningen inte har någon synpunkt på vilket ställningstagande i
sakfrågan som görs.
Handlingar

Motion om Egnells fond (S).pdf
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Skövde kommun

Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 167/22
Svar på motion angående Egnells fond
KS2021.0383

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

167/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
- bifalla motionen samt
- uppdra till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges beslut enligt ovan.

Bakgrund

Fullmäktigeledamoten Malin Wadman (S) föreslår i en motion daterad 2021-11-30 att
kommunstyrelsen ges i uppgift att revidera kriterierna i Egnells fond i syfte att medlen ska
gå att använda till ”Skövde kommuns förskönande” så att fullmäktige därefter kan besluta
om nya kriterier.
Theodor och Gertrud Egnell förordnade i testamente att del av kvarlåtenskapen skulle
tillfalla Skövde stad och ”enligt stadsfullmäktiges bestämmande användas till stadens
förskönande”. Staden erhöll sedermera år 1932 värdehandlingar till ett värde av 138.000 kr.
Enligt testamentet kunde staden förbruka hela donationsbeloppet i ett sammanhang.
Stadsfullmäktige ansåg dock att donationen även skulle komma framtida generationer till
nytta och beslutade att sedan kapitalet stigit till 200.000 kr skulle endast avkastning på
beloppet användas.
Fullmäktige antog även under år 1933 stadgar för fonden vari angavs att donationsmedlen
inte fick användas till ändamål som ska betalas med uttaxerade medel eller stadens egna
medel. Fullmäktige ändrade stadgarna år 1955 för att förtydliga att fonden var en av staden
själv bildad fond och inte en självständig stiftelse och/eller juridisk person. År 2012
reviderades stagarna så att medel från fonden även skulle kunna användas för nödvändiga
underhållsåtgärder på de konstverk som införskaffats av fondens medel.
Av stadgarnas § 6 framgår, vilket motionären påtalar, att fonden ska användas för
förskönande av Skövde kommun, inom de gränser som gällde för Skövde stad år 1932.
Detta ligger i linje med hur donatorers vilja traditionellt sett tolkas, vid såväl gåvor som
stiftelser, dvs. man försöker lägga sig så nära det som donatorn ursprungligen gett uttryck
för sett till de förhållanden som då rådde.
Detta sagt utgör fonden kommunens egna medel. Några särskilda tillstånd för att ändra
statuterna för fonden behöver m.a.o. inte heller inhämtas och rättsligt saknas hinder mot att
justera dessa på sådant sätt som kommunfullmäktige finner lämpligt. Som motionären
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Skövde kommun

Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

påtalar, vilket även framgår av kommunens riklinjer för donationer, har även utdelning skett
utöver gåvobelopp.
Enligt förvaltningens förmenande får sålunda motionärens förslag ytterst anses vara en
politisk fråga varför förvaltningen inte har någon synpunkt på vilket ställningstagande i
sakfrågan som görs.
Handlingar

Motion om Egnells fond (S).pdf
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-06-15
Diarienummer: KS2022.0074-7
Handläggare: Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om bemanning i vård- och omsorg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad.

Bakgrund
En motion om bemanningen inom vård- och omsorg har inkommit. 2022-02-23 (§ 38/22)
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till vård- och
omsorgsnämnden vilka har inkommit med ett yttrande.
I motionen föreslås följande åtgärder gällande bemanningen inom äldreomsorgen
- En ökad bemanningsgrad
- Ett ledarskap nära verksamheten och att personalen är delaktig.
- Att alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och att de som behöver
ska kunna studera språk på betald arbetstid.
Motionärerna hänvisar till regeringens satsning på äldreomsorgen med Äldreomsorgslyftet
och menar att de satsningarna behövs även i Skövde kommun. De skriver vidare att
äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i
Skövde kan vara trygga i att vården fungerar när man behöver den.
Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande;
De senaste åren har flera riktade statsbidrag tillkommit för att stärka äldreomsorgen. Dessa
skapar förutsättningar för en högre måluppfyllelse. Vård -och omsorgsnämnden har aktivt
sökt och tagit del av dessa samt därefter beslutat om inriktning för hur de ska användas.
Statsbidragen är en förutsättning för vård- och omsorgsnämndens internbudget för 2022 och
utav de av nämnden utpekade satsningarna svarar nedanstående mot motionärens förslag.
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Statsbidraget uppskattas till drygt 20 miljoner kronor och har förstärkt budgeten enligt de
förutsättningar som vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2021 (i huvudsak: höjning
av LOV-ersättningen inom hemtjänst, ökad bemanning inom särskilda boenden samt
Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde
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Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-06-15
Diarienummer: KS2022.0074-7
Handläggare: Camilla Arvidsson

förstärkt personalbudget för personalens APT, kompetensutveckling och
verksamhetsutveckling).
Sektorn har genom budgetprioriteringar genomfört förstärkningar avseende utökat antal
chefer och enhetssamordnare som administrativt stöd till chef. Allt i syfte att minska antalet
underställda per chef samt frigöra tid för chef att arbeta nära verksamheten.
Utbildningsinsatser
Genom medel från det s.k. Äldreomsorgslyftet har vård- och omsorgsnämnden under 2021
bedrivit utbildningsinsatser för 4,7 miljoner och 9 miljoner är sökta för 2022. Påbörjade
utbildningar under 2021 fortgår och nya utbildningsomgångar kan startas med stöd av
fortsatta statsbidrag. Dels ges outbildad personal möjlighet att på betald arbetstid genomföra
omvårdnadutbildning via Vuxenutbildningen samt specialistutbildningar för undersköterskor
via Yrkeshögskoleutbildningen. Här ingår även språkstödshandledarutbildning för att stärka
medarbetares språkliga kompetens i yrket. Verksamheten har dessutom fått nämndens
uppdrag att inventera behovet av yrkessvenska för personal som inte har svenska som
modersmål samt utforma utbildningsinsatser vid behov. En sådan utbildningsinsats kan
påbörjas under hösten 2022 och bedrivas med stöd av Äldreomsorgslyftet.
Med ovanstående redovisning av pågående åtgärder kring bemanning och
kompetensutveckling inom äldreomsorgen, föreslås motionen anses vara besvarad.

Handlingar
Motion om bemanning i vård och omsorg (S)
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2022-04-28 - Svar på
motion om bemanning i vård och omsorg.pdf
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 23/22
Svar på motion om bemanning i vård och omsorg
VON2022.0050

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Vård- och omsorgsnämnden

2022-04-28

23/22

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
anse motionen besvarad.
Yrkanden
Bjarne Medin (S) yrkar bifall till motionen och Gun Sandelius (KD) yrkar bifall till liggande
förslag om att anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden, ställer framförda yrkanden mot varandra
och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Gun Sandelius (KD)
yrkande om att anse motionen besvarad.
Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag och motiverar det
enligt nedan.
”Socialdemokraterna anser endast motionen delvis vara besvarad mot bakgrund av följande:
Svaret lyfter sektorns arbete med ett nära ledarskap. Svaret belyser även de
utbildningsinsatser som motionärerna efterfrågar gällande personalens kunskaper i svenska
och att eventuella studier ska kunna utföras på betald arbetstid.
Socialdemokraterna saknar dock en tydlig beskrivning kring motionärernas förslag om ökad
bemanning. I bakgrunden till förslagen beskrivs arbetsscheman som sliter ut personalen och
oro kring otillräcklig bemanning från vårdtagares anhöriga. Svaret belyser inte den delen av
motionen annat än att beskriva de riktade statsbidrag som kommit nämnden till godo genom
uppräkning av ett antal insatser där ökad bemanning inom särskilt boende är en av dem. Det
framgår dock inte hur den ökade bemanningen har visat sig, om den har haft påverkan på
personalens upplevelse av scheman som slitsamma eller anhörigas upplevelse av otillräcklig
bemanning. Socialdemokraterna saknar en tydlig skrivning kring på vilket sätt
bemanningen har ökat och om det har lett till förbättringar för personalen.”
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Vård- och omsorgsnämnden

Bakgrund

Socialdemokraterna har i motion föreslagit följande åtgärder gällande bemanning inom
äldreomsorgen
- Öka bemanningsgraden,
- det finns ett ledarskap nära verksamheten, och att personalen är delaktig.
- alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och att de som behöver
ska kunna studera på betald arbetstid.
De senaste åren har flera riktade statsbidrag tillkommit för att stärka äldreomsorgen. Dessa
skapar förutsättningar för en högre måluppfyllelse. Vård -och omsorgsnämnden har aktivt
sökt och tagit del av dessa samt därefter beslutat om inriktning för hur de ska användas.
Statsbidragen är en förutsättning för vård- och omsorgsnämndens internbudget för 2022 och
utav de av nämnden utpekade satsningarna svarar nedanstående mot motionärens förslag.
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Statsbidraget uppskattas till drygt 20 miljoner kronor och har förstärkt budgeten enligt de
förutsättningar som vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2021 (i huvudsak: höjning
av LOV-ersättningen inom hemtjänst, ökad bemanning inom särskilda boenden samt
förstärkt personalbudget för personalens APT, kompetensutveckling och
verksamhetsutveckling).
Sektorn har genom budgetprioriteringar genomfört förstärkningar avseende utökat antal
chefer och enhetssamordnare som administrativt stöd till chef. Allt i syfte att minska antalet
underställda per chef samt frigöra tid för chef att arbeta nära verksamheten.
Utbildningsinsatser
Genom medel från det s.k. Äldreomsorgslyftet har vård- och omsorgsnämnden under 2021
bedrivit utbildningsinsatser för 4,7 miljoner och 9 miljoner är sökta för 2022. Påbörjade
utbildningar under 2021 fortgår och nya utbildningsomgångar kan startas med stöd av
fortsatta statsbidrag. Dels ges outbildad personal möjlighet att på betald arbetstid genomföra
omvårdnadutbildning via Vuxenutbildningen samt specialistutbildningar för undersköterskor
via Yrkeshögskoleutbildningen. Här ingår även språkstödshandledarutbildning för att stärka
medarbetares språkliga kompetens i yrket. Verksamheten har dessutom fått nämndens
uppdrag att inventera behovet av yrkessvenska för personal som inte har svenska som
modersmål samt utforma utbildningsinsatser vid behov. En sådan utbildningsinsats kan
påbörjas under hösten 2022 och bedrivas med stöd av Äldreomsorgslyftet.
Med ovanstående redovisning av pågående åtgärder kring bemanning och
kompetensutveckling inom äldreomsorgen, föreslås motionen anses vara besvarad.
Handlingar

Motion om bemanning i vård och omsorg (S)
Skickas till

Kommunstyrelsen
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Motion om bemanning i vård och omsorg
Från 2021 föreslår regeringen en historisk satsning på svensk äldreomsorg. Den innehåller en
permanent resursförstärkning till kommunernas äldreomsorg på 4 miljard. Sammantaget innebär
detta 7,4 miljarder kronor till äldreomsorgen år 2021.
Äldreomsorgslyftet innebär en särskild satsning på att öka kunskapen, kompetensen och förbättra
arbetsmiljön för personalen. De här satsningarna behövs även i Skövde kommun.
Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i
Skövde kan vara trygga i att vården fungerar när man behöver den.
Den som behöver vård och omsorg ska mötas av samordnade insatser med hög kontinuitet,
något som också är viktigt för de anhöriga. Vi vet att personalens insatser utgör själva kvaliteten i
omsorgen, schyssta villkor, god arbetsmiljö och en fungerande samverkan mellan kommun och
region är direkt avgörande. Ett bra ledarskap nära verksamheten är en nyckelfråga för effektivitet
och kvalitet. Delaktighet är en annan nyckelfråga, med inflytande föds kreativitet som kan spara
tid, resurser och pengar. Delaktighet ger vinster både i hälsa, trivsel och resultat.
Vi S seniorer har noga följt utvecklingen, när det gäller vård och omsorgsfrågor i Skövde
kommun. Vi har tagit del av information från fackliga representanter och följt debatten i media,
om brister och problem för våra omsorgstagare. Vi har informerat oss om arbetsscheman som
tröttar och sliter ut personal. Det är hög tid att verkställa förbättringar när det gäller äldrevård
och arbetsmiljö i kommunen. Vi har också tagit del av synpunkter och oro från vårdtagares
anhöriga när det gäller otillräcklig bemanning på äldreboenden.
Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna att:




bemanningsgraden ökar
det finns ett ledarskap nära verksamheten, och att personalen är delaktig
alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och att de som behöver ska
kunna studera på betald arbetstid

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Margaretha Åslund

Monica Green

__________________

___________________

9 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-09-05 - Svar på motion om bemanning i vård- och omsorg : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-09-05 - Svar på motion om bemanning i vård- och omsorg

Skövde kommun

Protokollsutdrag

34 (41)

Kommunstyrelsen

KS § 170/22
Svar på motion om bemanning i vård- och omsorg
KS2022.0074

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

166/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

170/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Yrkanden
Therese Sahlström (M) och Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till KSAU:s förslag till beslut.
Maria hjärtqvist (S) och Dag Fredriksson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer dessa mot
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla KSAU:s förslag till beslut.
Bakgrund

En motion om bemanningen inom vård- och omsorg har inkommit. 2022-02-23 (§ 38/22)
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till vård- och
omsorgsnämnden vilka har inkommit med ett yttrande.
I motionen föreslås följande åtgärder gällande bemanningen inom äldreomsorgen
- En ökad bemanningsgrad
- Ett ledarskap nära verksamheten och att personalen är delaktig.
- Att alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och att de som behöver
ska kunna studera språk på betald arbetstid.
Motionärerna hänvisar till regeringens satsning på äldreomsorgen med Äldreomsorgslyftet
och menar att de satsningarna behövs även i Skövde kommun. De skriver vidare att
äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i
Skövde kan vara trygga i att vården fungerar när man behöver den.
Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande;
De senaste åren har flera riktade statsbidrag tillkommit för att stärka äldreomsorgen. Dessa
skapar förutsättningar för en högre måluppfyllelse. Vård -och omsorgsnämnden har aktivt
sökt och tagit del av dessa samt därefter beslutat om inriktning för hur de ska användas.
Statsbidragen är en förutsättning för vård- och omsorgsnämndens internbudget för 2022 och

9 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-09-05 - Svar på motion om bemanning i vård- och omsorg : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-09-05 - Svar på motion om bemanning i vård- och omsorg

Skövde kommun

Protokollsutdrag

35 (41)

Kommunstyrelsen

utav de av nämnden utpekade satsningarna svarar nedanstående mot motionärens förslag.
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Statsbidraget uppskattas till drygt 20 miljoner kronor och har förstärkt budgeten enligt de
förutsättningar som vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2021 (i huvudsak: höjning
av LOV-ersättningen inom hemtjänst, ökad bemanning inom särskilda boenden samt
förstärkt personalbudget för personalens APT, kompetensutveckling och
verksamhetsutveckling).
Sektorn har genom budgetprioriteringar genomfört förstärkningar avseende utökat antal
chefer och enhetssamordnare som administrativt stöd till chef. Allt i syfte att minska antalet
underställda per chef samt frigöra tid för chef att arbeta nära verksamheten.
Utbildningsinsatser
Genom medel från det s.k. Äldreomsorgslyftet har vård- och omsorgsnämnden under 2021
bedrivit utbildningsinsatser för 4,7 miljoner och 9 miljoner är sökta för 2022. Påbörjade
utbildningar under 2021 fortgår och nya utbildningsomgångar kan startas med stöd av
fortsatta statsbidrag. Dels ges outbildad personal möjlighet att på betald arbetstid genomföra
omvårdnadutbildning via Vuxenutbildningen samt specialistutbildningar för undersköterskor
via Yrkeshögskoleutbildningen. Här ingår även språkstödshandledarutbildning för att stärka
medarbetares språkliga kompetens i yrket. Verksamheten har dessutom fått nämndens
uppdrag att inventera behovet av yrkessvenska för personal som inte har svenska som
modersmål samt utforma utbildningsinsatser vid behov. En sådan utbildningsinsats kan
påbörjas under hösten 2022 och bedrivas med stöd av Äldreomsorgslyftet.
Med ovanstående redovisning av pågående åtgärder kring bemanning och
kompetensutveckling inom äldreomsorgen, föreslås motionen anses vara besvarad.
Handlingar

Motion om bemanning i vård och omsorg (S)
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2022-04-28 - Svar på
motion om bemanning i vård och omsorg.pdf
Skickas till

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 166/22
Svar på motion om bemanning i vård- och omsorg
KS2022.0074

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

166/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Yrkande
Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.
Johan Ask (S) yrkar bifall till motionen.
Dag Fredriksson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer dessa mot
varandra och konstaterar att KSAU beslutar att bifalla beredningens förslag till beslut.
Bakgrund

En motion om bemanningen inom vård- och omsorg har inkommit. 2022-02-23 (§ 38/22)
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet till vård- och
omsorgsnämnden vilka har inkommit med ett yttrande.
I motionen föreslås följande åtgärder gällande bemanningen inom äldreomsorgen
- En ökad bemanningsgrad
- Ett ledarskap nära verksamheten och att personalen är delaktig.
- Att alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och att de som behöver
ska kunna studera språk på betald arbetstid.
Motionärerna hänvisar till regeringens satsning på äldreomsorgen med Äldreomsorgslyftet
och menar att de satsningarna behövs även i Skövde kommun. De skriver vidare att
äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i
Skövde kan vara trygga i att vården fungerar när man behöver den.
Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande;
De senaste åren har flera riktade statsbidrag tillkommit för att stärka äldreomsorgen. Dessa
skapar förutsättningar för en högre måluppfyllelse. Vård -och omsorgsnämnden har aktivt
sökt och tagit del av dessa samt därefter beslutat om inriktning för hur de ska användas.
Statsbidragen är en förutsättning för vård- och omsorgsnämndens internbudget för 2022 och
utav de av nämnden utpekade satsningarna svarar nedanstående mot motionärens förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Statsbidraget uppskattas till drygt 20 miljoner kronor och har förstärkt budgeten enligt de
förutsättningar som vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2021 (i huvudsak: höjning
av LOV-ersättningen inom hemtjänst, ökad bemanning inom särskilda boenden samt
förstärkt personalbudget för personalens APT, kompetensutveckling och
verksamhetsutveckling).
Sektorn har genom budgetprioriteringar genomfört förstärkningar avseende utökat antal
chefer och enhetssamordnare som administrativt stöd till chef. Allt i syfte att minska antalet
underställda per chef samt frigöra tid för chef att arbeta nära verksamheten.
Utbildningsinsatser
Genom medel från det s.k. Äldreomsorgslyftet har vård- och omsorgsnämnden under 2021
bedrivit utbildningsinsatser för 4,7 miljoner och 9 miljoner är sökta för 2022. Påbörjade
utbildningar under 2021 fortgår och nya utbildningsomgångar kan startas med stöd av
fortsatta statsbidrag. Dels ges outbildad personal möjlighet att på betald arbetstid genomföra
omvårdnadutbildning via Vuxenutbildningen samt specialistutbildningar för undersköterskor
via Yrkeshögskoleutbildningen. Här ingår även språkstödshandledarutbildning för att stärka
medarbetares språkliga kompetens i yrket. Verksamheten har dessutom fått nämndens
uppdrag att inventera behovet av yrkessvenska för personal som inte har svenska som
modersmål samt utforma utbildningsinsatser vid behov. En sådan utbildningsinsats kan
påbörjas under hösten 2022 och bedrivas med stöd av Äldreomsorgslyftet.
Med ovanstående redovisning av pågående åtgärder kring bemanning och
kompetensutveckling inom äldreomsorgen, föreslås motionen anses vara besvarad.
Handlingar

Motion om bemanning i vård och omsorg (S)
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2022-04-28 - Svar på
motion om bemanning i vård och omsorg.pdf
Skickas till

Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-06-30
Diarienummer: KS2022.0253-4
Handläggare: Ramona Nilsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut avseende program för Talent Attraction
Management (TAM) för Skövde kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta programmet för Talent
Attraction Management (TAM) för Skövde kommun.
Bakgrund
Skövde kommuns näringslivsenhet har arbetat fram förslag till program för Talent Attraction
Management (TAM).
Kompetensbrist är idag ett av de främsta tillväxthindren för många företag, samtidigt som
möjligheterna för offentliga verksamheter att upprätthålla välfärden påverkas av brist på
nyckelkompetens. Flera rapporter, bland annat från Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen
beskriver kompetensutmaningen och vilka konsekvenser bristen på nyckelkompetenser kan
medföra. Även i Skövde har arbetsgivare under en längre tid pekat ut bristen på rätt
kompetens som ett tillväxthinder och en utmaning som påverkar kommunens företagsklimat
negativt samt förmågan att upprätthålla samhällsservice och välfärd. Inom vissa branscher blir
det allt vanligare att man behöver söka sig utanför Skövde och ibland även Sveriges gränser
för att hitta den kompetens man behöver, speciellt till seniora befattningar. Tillgång till rätt
kompetens är också ett av de främsta skälen och kan vara avgörande när ett företag väljer
plats för en nyetablering eller investering.
Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft tilltar, inte bara mellan arbetsgivare utan också
platser och länder. Allt fler kommuner och regioner vässar sina erbjudanden för att hjälpa
arbetsgivare att attrahera talanger. Samtidigt arbetar de aktivt med insatser i syfte att
underlätta för nyckelkompetenser och dess medföljande inför och efter flytt för att skapa goda
möjligheter till etablering och trivsel på den nya platsen. Att kunna erbjuda ett attraktivt
mottagande och välfungerande system för integration gör att de personer som flyttat till
platsen stannar kvar på längre sikt samt skapar gott rykte och bidrar till att bygga platsens
varumärke.
Näringslivsenheten har sedan ett par år arbetat med attraktion och mottagande av talanger. En
anställd har området som huvudansvar och arbetar tillsammans med Skövde kommuns
platsmarknadsförare och studentstadssamordnare för att stärka Skövde kommuns arbete med
talangattraktion. Platsvarumärket som antogs under 2021 och arbetet med att utveckla
platsens varumärke ger goda förutsättningar att positionera Skövde såväl nationellt som
Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-06-30
Diarienummer: KS2022.0253-4
Handläggare: Ramona Nilsson

internationellt. Som komplement behövs insatser för att stärka upp Skövde kommuns förmåga
att ta emot och integrera de personer som flyttar till Skövde för arbete. Ofta är det långa och
komplicerade processer som ligger bakom en flytt från en plats till en annan, speciellt över
landsgränser. För att kunna konkurrera om ”talangerna” behöver vi aktivt arbeta för att vara
en attraktiv plats med goda förutsättningar att attrahera, ta emot och integrera de kompetenser
arbetsgivarna behöver. Syftet med detta program är således att genom strategier och vägval
skapa långsiktighet, energi och riktning till det fortsatta arbetet med Skövdes
kompetensförsörjning.
Handlingar
TAM-program_Skövde_slutgiltig version 220620.docx
Bilaga 1 KS2019.0476-2 Program Business attraction management 2020-2024
Bilaga 2-Målgruppsrapport - Platsvarumärket.pdf
Skickas till
Louise Hallberg, näringslivsutvecklare
Ramona Nilsson, näringslivschef

Handläggare
Ramona Nilsson
Kommunstyrelsen
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Målgrupper platsvarumärket Skövde
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Bakgrund
För att kunna locka fler företag, talanger, invånare och besökare till Skövde behöver vi veta vilka vi ska prata
med, vad de är intresserade av och i vilka kanaler vi kan nå dem.
I den här målgruppsrapporten definierar vi Skövdes primära målgrupper på ett överskådligt sätt och berättar
om deras drivkrafter, behov och intressen. Syftet är att underlätta för alla som ska marknadsföra Skövde och
att kunna göra mer träffsäkra och riktade kommunikationsinsatser som når fram till målgrupperna.
Rapporten baseras på en genomförd målgruppsanalys i form av djupintervjuer och enkätundersökningar
inom områdena fin-tech, smart industri och spelutveckling samt tidigare målgruppsanalyser inom
besöksnäringen och Next Skövde.

På kommande sidor följer en sammanfattning av respektive målgrupp, med exempel på argument och
kanaler för att på ett effektivt sätt kunna nå dem.
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Huvudområden och fokus

TALANG

ETABLERING

Fin-tech, smart industri och spelutveckling

BESÖK
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TALANG
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Målgrupper inom talang
Familjekära Hemvändaren

TALANG

Karriärsugna Inflyttaren (nationellt)

Sweden Explorers (internationellt)
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Familjekära Hemvändaren
Kontext: Hemvändarna finns framförallt inom smart industri och fintech. Hemvändaren kommer från en större
stad där hen har prövat sina vingar under några år, men med egen familj eller familj på väg börjar det bli dags
att flytta hemåt igen.

Behov/utmaningar: Ett bra och prisvärt boende, med närhet till skolor, aktiviteter m.m. Hen vill också enkelt
kunna ta sig till andra städer. Kan jobba, antingen på plats i Skövde eller pendla till andra städer.
Intresserad/drivs av: Det enkla, trygga livet, med nära till det och de som man behöver, samt ett bra och prisvärt
boende.

Viktning av
argument:

Aktiviteter/livet i Skövde

Prisvärda bostäder
Jobb & utveckling

Läge och
kommunikationer
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Smart industri

Fintech

Argument till Familjekära Hemvändaren
Specifika argument inom respektive fokusområde

Generella argument för hemvändaren

Jobb och utveckling
• Framgångsrika företag inom fintech idag, t. ex. xxxxx
• Skövde = IT/Teknik-hub
• Nätverk och arenor att träffa likasinnade på
• Stort upptagningsområde – når många inom branschen

Aktiviteter/livet i Skövde
• Trygga, familjevänliga staden
• Brett utbud (restauranger, shopping, etc.)
• Billingen
• Idrott- och föreningsliv
• Enkelt att bo Skövde - nära till allt

Jobb och utveckling
• Framgångsrika företag inom smart industri, tex Volvo Cars satsning på
elmotorer, Aurobay etc.
• Nätverk av företag, tex. Assar, Robotnätverk inom automation och teknik, VDnätverket, virtuell driftsättning.
• Ekosystemet och stöttning från SP/kommun etc.
• Stort upptagningsområde – når många inom branschen

Bostäder
• Prisvärda och varierande boenden
• Spännande nybyggnationer
Läge och kommunikationer
• 2 h till Stockholm/1 h till Göteborg
• Skaraborgsregionen
• Nära till flyg, tåg etc.
Jobb och utveckling
• Spännande jobb och möjlighet att utvecklas i Skövde
• Nätverk och ekosystemet
• Expansiva Skövde – Skövde i utveckling
• Hållbara Skövde – var med och förändra. Hållbara transporter, energi etc.
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Fintech

Kanaler - Familjekära Hemvändaren
Digitala plattformar och branschmedier

Fysiska platser - branschspecifikt

Gemensamt för alla

• DI, Ny Teknik, Breakit
• Poddar (börs, finans, IT)
• Twitter

• Sthlm fintech week
• Fintechmässan Money 20/20 (Amsterdam)
• Swedish Fintech Association – samarbete?

• Instagram
• Linkedin

Smart industri

• Facebook

• DI, Ny Teknik, Breakit
• Poddar (transformation, industri)

• Mässa Smart Manufacturing
• ProcessTeknik och Scanautomatic (Svenska
Mässan i Gbg): mötesplatsen för företag som
utvecklar framtidens smarta och hållbara
industri.

• Hemvändare/ambassadörer
(t.ex. nyttja befintliga hemvändare – varför
flyttade de hem? Bra underlag/kampanj till de
som bor i Skövde och vill att nära och kära ska
flytta tillbaka)
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Karriärsugna inflyttaren
Kontext: Inflyttarna finns inom alla tre områden; fintech, spelutveckling och smart industri. Hen är i början av
karriären och har ännu inte bildat familj och rotat sig. Hen kan ha en partner, som också behöver hitta
någonstans att arbeta. Den karriärsugna inflyttaren kommer antingen från en storstad i Sverige, eller en mindre
stad/ort nära Skövde. Det är dags för förnyelse på en plats där det finns mycket aktiviteter och möjligheter. En
levande stad där enkelt och kul att bo.
Behov/utmaningar: Hen behöver hitta ett bra jobb, en bra bostad och något meningsfullt att göra efter jobbet.
Intresserad/drivs av: Vill utvecklas och göra något nytt. Inflyttaren är främst intresserad av jobb, karriär och
nätverk, men vill också ha en betydelsefull fritid.

Viktning av
argument:

Aktiviteter/livet i Skövde

Jobb & utveckling
Prisvärda bostäder

Läge och
kommunikationer
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Smart industri

Spelutveckling

Fintech

Argument till Karriärsugna Inflyttaren
Specifika argument inom respektive fokusområde

Generella argument för alla fokusområden

Jobb och utveckling
• Framgångsrika företag inom fintech idag, t. ex. xxxxx
• Skövde = IT/Teknik-hub
• Nätverk och arenor att träffa likasinnade

Jobb och utveckling
• Spännande jobb och möjlighet till att utvecklas i Skövde
• Nätverk och ekosystemet
• Expansiva Skövde – Skövde i utveckling
• Hållbara Skövde – var med och förändra. Hållbara transporter, energi etc.

Jobb och utveckling
• Framgångsrika spelutvecklingsföretag, tex xxxx, möjlighet att växa i Skövde
• Här samlas personer med samma intresse
• Nätverk och arenor inom spelutveckling, t.ex. Sweden game arena och Donna
• Inkubatorn och övrig stöttning

Jobb och utveckling
• Framgångsrika företag inom smart industri, tex Volvo Cars satsning på
elmotorer, Aurobay etc.
• Nätverk av företag, tex. Assar, Robotnätverk inom automation och teknik, VDnätverket, virtuell driftsättning.
• Ekosystemet och stöttning från SP/kommun etc.

Aktiviteter/livet i Skövde
• Billingen
• Idrott- och föreningsliv
• Utbudet (restauranger, shopping, nattliv etc.)
• Naturnära och sjönära
• Enkelt att bo Skövde - nära till allt
Bostäder
• Prisvärda och varierande boenden
• Spännande nybyggnationer
Läge och kommunikationer
• 2 h till Stockholm/1 h till Göteborg
• Skaraborgsregionen
• Nära till flyg, tåg etc.
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Smart industri

Spelutveckling

Fintech

Kanaler - Karriärsugna Inflyttaren
Digitala plattformar och branschmedier

Fysiska platser - branschspecifikt

Gemensamt för alla

• DI, Ny Teknik, Breakit
• Poddar (börs, finans, IT)

• Sthlm fintech week
• Fintechmässan Money 20/20 (Amsterdam)
• Swedish Fintech Association – samarbete?

• Linkedin
• Facebook

•
•
•
•
•
•

Spelforum/olika spelkanaler, tex Twitch
Twitter och hashtags inom spel
Youtube
Facebookgrupp – utvecklarambulansen
Arbetsförmedlingen
Artstation.com (för grafiker som vill visa sina
verk)

• DI, Ny Teknik, Breakit
• Poddar (transformation, industri)

•
•
•
•

Mässa i Skövde
GDC San Fransisco
Nordic game i Malmö
Gamescom i Tyskland (aug)

• Ambassadörsnätverk
(hitta bra ambassadörer inom varje kategori
och ge dem material och information som de
kan ta med sig ut i sina nätverk)
• Universitetsmässor – Armada, Larm etc

• Mässa Smart Manufacturing
• ProcessTeknik och Scanautomatic (Svenska
Mässan i Gbg): mötesplatsen för företag som
utvecklar framtidens smarta och hållbara
industri.
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Sweden Explorers
Kontext: Sweden Explorers (internationella inflyttare) finns inom alla tre områden; fintech, spelutveckling och smart industri.
Förutom att jobbet och karriären lockar, är Sverige som land attraktivt. Hen gillar att Skövde är en mindre stad, där allt känns
tillgängligt och nära. Hen kan ha en partner som också behöver hitta ett arbete.

Behov/utmaningar: Sweden Explorers behöver hitta ett kul och utvecklande arbete, en bra bostad och vill flytta till en stad med bra
utbud/aktiviteter och vacker natur. En smidig process, information och stöd för att etablera sig i Sverige på ett bra sätt. Språk och
gemenskap för att känna sig hemma.
Intresserad/drivs av: Den internationella inflyttaren kommer hit, mycket på grund av jobbet, men också för att Sverige som land
lockar. Den svenska naturen ses som både vacker och tillgänglig, Sverige uppfattas som ett tryggt och välmående land och
företagskulturen är annorlunda mot övriga Europa och världen.

Viktning av
argument:

Jobb & utveckling
Trygghet & enklare liv

Prisvärda bostäder

Kommunikationer

Sverige – kultur och
natur
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Smart industri

Spelutveckling

Fintech

Argument till Sweden Explorers
Specifika argument inom respektive fokusområde

Generella argument för alla fokusområden

Career
• Succesful companies within fintech
• Skövde = IT/tech-hub
• Network and communities

Career
• Exciting job opportunites
• The ”eco system” in Skövde
• Skövde – growth, development, expansion
• Sustainability – be a part of the change – sustainable transportations, energy
supplyment etc.
• Support from Science Park, municipality etc.

Career
• Succesful companies within Gaming
• Possiblities to scale-up and develop your company
• Skövde gathers people with the same interests
• Network and communities, eg. SGA and Donna
Career
• Succesful companies within smart industry; Volvo Cars satsning, Aurobay etc.
• Network and communities, eg. Assar, Robotics etc.

Life in Skövde and Sweden
• Culture in Sweden – company culture, equality and sustainable society
• The nature and activities, eg Billingen
• What Skövde can offer (restaurants, shopping etc.)
• Easy way of living

Living
• Affordable and varied houses/apartments
• Exciting new constructions
Communications and location
• Close to airport, trains etc.
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Kanaler - Sweden Explorers

Smart industri

Spelutveckling

Fintech

Digitala plattformar och branschmedier

Fysiska platser - branschspecifikt

Gemensamt för alla

• Sthlm fintech week
• Fintechmässan Money 20/20 (Amsterdam)
• Nuvarande företag – och deras nätverk

• Linkedin
• Facebook

• Spelforum/olika spelkanaler, tex Twitch
• Twitter och hashtags inom spel
• Youtube

•
•
•
•

GDC San Fransisco
Nordic game i Malmö
Gamescom i Tyskland (aug)
Nuvarande företag – och deras nätverk

• Nuvarande företag – och deras nätverk

• Företagen i Skövde
• Ambassadörer på företagen
(hitta bra ambassadörer inom varje kategori
och ge dem material och information som de
kan ta med sig ut i sina nätverk)
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ETABLERING
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Målgrupper inom etablering
Drivna Fintech-ledaren

Etablering

Vågade Gaming-ledaren

Storsatsande ledaren inom Smart Industri
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Ledarna inom Fintech, Spelutveckling och Smart
industri
Kontext: Företagsledaren är en driven person med stora ambitioner som letar efter en bra plats för sitt företag att utvecklas på.
Behov/utmaningar: Platsen för etablering ska ha stor potential till utveckling, för såväl företaget som branschen och näringslivet i
stort. Det behöver vara enkelt att transportera sig, både till andra städer och länder, och det måste finnas personer med rätt
kompetens. En grundförutsättning är att det finns lediga lokaler/kontor.
Intresserad/drivs av: Ledaren drivs av framgång och utveckling och är intresserad av Skövdes visioner och tillväxt. Vill hitta en plats
där det finns rätt nätverk och tillgång till stöttning och kunskap. Förutom jobbet är det viktigt med aktiviteter/utbud för att också
trivas privat.

Näringsliv & utveckling

Viktning av
argument:

Kommunikationer
Aktiviteter och utbud

Prisvärda bostäder

Företagslokaler

119/22 Beslut avseende program för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun - KS2022.0253-4 Beslut avseende program för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun : Bilaga 2-Målgruppsrapport - Platsvarumärket.pdf

Smart industri

Spelutveckling

Fintech

Argument till Ledaren inom…
Specifika argument

Generella argument för alla tre branscher

•
•
•
•
•

Framgångsrika företag inom fintech idag, t. ex. xxxxx
Skövde = IT/Teknik-hub
Nätverk och arenor att träffa likasinnade på
Samarbeten för kompetensförsörjning (högskola m.m.)
Kompetens och utbildningar som finns i regionen

Utveckling av bolag och lokaler
• Expansiva Skövde – Skövde i utveckling
• Kompetensförsörjning – i Skövde och hela regionen
• Lediga lokaler och kontor för etablering i Skövde
• Nätverk och ekosystemet
• Hållbara Skövde – var med och förändra. Hållbara transporter, energi etc.

•
•
•
•
•

Framgångsrika spelutvecklingsföretag, tex xxxx
Samarbetet och inriktningen på skolor
Nätverk och arenor inom spelutveckling, t.ex. Sweden game arena och Donna
Inkubatorn och övrig stöttning
Kompetens och utbildningar som finns i regionen

• Framgångsrika företag inom smart industri, tex Volvo Cars satsning på
elmotorer, Aurobay etc.
• Nätverk av företag, tex. Assar, Robotnätverk inom automation och teknik, VDnätverket, virtuell driftsättning.
• Ekosystemet och stöttning från SP/kommun etc.
• Kompetens och utbildningar som finns i regionen

Läge och kommunikationer
• 2 h till Stockholm/1 h till Göteborg
• Skaraborgsregionen
• Nära till flyg, tåg etc.
Aktiviteter/livet i Skövde (stödargument)
• Utbudet (restauranger, shopping, nattliv etc.)
• Billingen, idrott- och föreningsliv
• Naturnära och sjönära
• Enkelt att bo Skövde - nära till allt
• Bostäder
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Smart industri

Spelutveckling

Fintech

Kanaler för att nå Ledaren inom…
Digitala plattformar och branschmedier

Fysiska platser - branschspecifikt

Gemensamt för alla

• DI, Ny Teknik, Breakit
• Poddar (börs, finans, IT)

• Sthlm fintech week
• Fintechmässan Money 20/20 (Amsterdam)
• Swedish Fintech Association – samarbete?

• Linkedin
• Facebook

• Spelforum/olika spelkanaler, tex Twitch
• Twitter och hashtags inom spel
• Youtube

•
•
•
•

Mässa i Skövde
GDC San Fransisco
Nordic game i Malmö
Gamescom i Tyskland (aug)

• Ambassadörer
(Hitta bra ambassadörer inom varje kategori
och ge dem material och information som de
kan ta med sig ut i sina nätverk)
• Universitetsmässor – Armada, Larm etc?

• DI, Ny Teknik, Breakit
• Poddar (transformation, industri)

• Mässa Smart Manufacturing
• ProcessTeknik och Scanautomatic (Svenska
Mässan i Gbg): mötesplatsen för företag som
utvecklar framtidens smarta och hållbara
industri.
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BESÖK
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Målgrupper inom besöksnäringen
Skövdeborna

Skaraborgare och
Göteborgare

Resande utmed Västra
Stambanan

Den vardagssmitande livsnjutaren

BESÖK

Den aktiva naturälskaren

Den aktiva sport- och
träningsturisten
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Våra målgrupper inom besöksnäringen
Skövdeborna. Vi vill skapa en relation mellan skövdeborna och platsen
Skövde, och ha många ambassadörer som rekommenderar besök och
bjuder hit släkt och vänner.
Skaraborgare. Vi vill stimulera till resande inom Skaraborg för
dagsupplevelser, och bygga en relation mellan skaraborgarna och platsen
Skövde.
Människor som reser utmed Västra Stambanan. Personer som passerar
Skövde och därmed redan har kännedom om namnet/staden.

Boende i Göteborg – Göteborg är vår närmarknad och det finns goda
möjligheter att ta sig både kollektivt och med bil till Skövde från
Göteborg.
Under 2021 arbetar vi enbart på den svenska marknaden, men när vi kommer gå
utanför Sveriges gränser är våra målmarknader Danmark och Norge. Där jobbar vi
inte själva utan i samverkan med andra. Ytterligare intressant marknader framöver är
Tyskland och Holland och där kommer samarbete att ske inom Visit Skaraborg.

Den vardagssmitande livsnjutaren. Vardagssmitaren kan både vara en
vuxen som reser utan barn och en familj med barn upp till yngre tonåren.
De gillar att ha kul med dem de reser med, och tycker att det är viktigt att
skämma bort sig själva lite ibland.
Den aktiva naturälskaren. Den aktiva naturälskaren kan både vara en
vuxen som reser utan barn och en familj med barn upp till yngre tonåren.
Denna grupp vill både vara aktiva i naturen och njuta av lugnet och
stillheten, och träning är ofta en aktiv del av deras livsstil.
Den aktiva sport- och träningsturisten. Hen vill främst resa för att aktivt
delta i sport- och träningsaktiviteter.
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Argument till våra målgrupper
Perfekt för weekend/kortresa, bryta vardagen

Aktiva upplevelser i alla väder för familjen

Klimatsmart resande –från storstäderna med tåg och
sedan till fots, tågluffa etc.

Evenemang, specifika budskap kopplat till olika
evenemang

Promenadvänliga upplevelser, tätt samlat utbud av
boende, kultur, mat, fritid

Sport- och träningsaktiviteter
Datapel och gaming - applicera där det går

Platåberbergslandskapet med mellanstor stad in på
knuten
Aktiva upplevelser med guldkant - Vandring, cykel,
längdskidor, löpning + stadens utbud + Skaraborgs
utbud
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Kanaler för att nå besökarna
Gemensamt för alla målgrupperna
• Egna kanaler (tex Linkedin, Facebook, Instagram?)
• Native
• Influencers
Förslag på tillägg:
• SJ?
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1 Bakgrund
Näringslivsenheten arbetar i dag med etableringar utifrån ett reaktivt förhållningssätt, där det finns
välutvecklade processer för att ta hand om de aktörer som visar intresse av att investera i Skövde. Intresset
har funnits under en längre tid och enheten har en person anställd som på heltid tar hand om och lotsar de
företag som vill etablera sig på orten. Fram till i dag har majoriteten av de förfrågningarna som kommit in
handlat om handelsetableringar men också om logistik och småskalig tillverkning.
Fler och fler platser vässar sina erbjudanden för att attrahera etableringar och investeringar och konkurrensen
hårdnar, vilket ställer krav på kommuner och regioner att bli tydliga med sitt erbjudande. Programmet ska
lägga grunden till ett långsiktigt arbete med att stärka det som är Skövdes unika tillgångar men också sätta
fingret på hur resurser ska allokeras för att få bästa utväxling i fler etablerade verksamheter, stärkt befintligt
näringsliv och i slutändan hållbar tillväxt.

2 Vision
Vision Skövde 2025 lyder: “Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där
människor möts, verkar och mår bra.”
“Tillväxt handlar om att skapa ett rikare liv för alla i Skövderegionen - i alla avseenden. Den utgör en
förutsättning för att säkra välfärden. Vi behöver också stärka Skövderegionens attraktivitet och
konkurrenskraft. Det skapar förutsättningar för en hög livskvalitet, med fler utbildningar, jobb och bostäder
att välja mellan och fler upplevelser av olika slag.
Med gemensamma krafter drar Skövde kommun, näringsliv, föreningar och andra intressenter nu åt samma
håll. Vi hjälps alla åt för att utveckla Skövderegionen till en välkomnande och livskraftig del av ett växande
Västsverige.”

3 Skövde kommuns mål
Kommunfullmäktige i Skövde kommun har ett strategiskt mål att Skövde ska ha 60 000 invånare 2025. En av
de utpekade strategierna för att nå målet är att underlätta för företagare och andra organisationer att både
etablera och utveckla befintliga verksamheter.
Kommunstyrelsen har satt två mål kopplat till Kommunfullmäktiges mål och strategi:
1.
2.

Öka nyföretagandet
Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion

Målen mäts bland annat genom nivån och förändringen i antalet arbetsställen, Svenskt Näringslivs ranking av
kommunernas företagsklimat, bruttoregionalprodukt och förändring av antalet arbetstillfällen. Målvärdena
kopplat till mätningarna innebär att Skövde ska ha en positiv ökning i förhållande till föregående år.
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4 Science Park Skövdes mål avseende
företagsetablering
Science Park Skövde AB:s uppdrag är att genom Science Park Skövde stimulera företagsamhet i
kunskapsekonomin med inriktning mot utveckling av startups, utveckling av nya och avancerande tjänster och
produkter, samt inom Högskolan i Skövdes kärnområden.
Science Park Skövde är ett verktyg för att framtidssäkra det lokala, regionala och till viss del även det
nationella näringslivet. Parken är ett ekosystem för innovation som karaktäriseras av ett antal egenskaper:







Testmiljö för affärsidéer, teknologier, affärsmodeller
Möjligheter till kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Närheten till Högskolan i Skövde
Gränsytor till andra verksamheter och individer som stimulerar och utmanar
Tillhörighet och Community
Samlingsplats för parter inom triple-helix

Science Park Skövdes långsiktiga mål är att vara en innovationsmiljö där företagen tillsammans sysselsätter
mer än 1600 individer.
Måluppfyllelsen mäts, som för Skövde kommun, i antal företagsetableringar utöver antal anställningar.

5 Kommunalförbundets mål avseende
företagsetablering
Business Region Skaraborg (BRS) är en samverkansstruktur etablerad under 2018 med stöd från Västra
Götalands Region (VGR) och Skaraborgs kommunalförbund och med uppdrag att arbeta etablerings- och
investeringsfrämjande. BRS ska skapa strukturer för samverkan kring etablering i Skaraborgs 15 kommuner
samt ta tillvara det internationella intresse som ASSAR Industrial Innovation Arena tillsammans med Science
Park Skövde skapar. Målet med BRS är att etablera en samverkansorganisation och bli en regional
samarbetspartner för Business Sweden som verkar för att få hit fler internationella investeringar samt
attrahera kompetens till Västsverige/Skaraborg.
Målet med verksamheten är att öka antalet etableringar och arbetstillfällen och utveckla Skaraborg till en
industriregion i världsklass.
Samverkansorganisationen skall vidare bidra till att ta minst 40 nya externa kontakter per år, attrahera minst
20 reella förfrågningar per år samt långsiktigt åstadkomma minst två etableringar per år.
Skövde kommun, Science Park Skövde och Business Region Skaraborg delar således samma mål att öka
antalet etableringar (mätt i antal företag/arbetsställen). Därför är ett tätt samarbete mellan de här
verksamheterna en hörnsten i etableringsprogrammet.
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6 En modell för långsiktigt etableringsfrämjande –
BAM
Business Attraction Management (BAM) är ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för
etableringsfrämjande. Den kan beskrivas som en cirkulär modell bestående av fyra faser kopplade till
varandra, där föregående faser förstärker effekten av de som följer.

6.1 Attracting
I Attracting-fasen ingår att identifiera och locka möjliga etableringar och investeringar till platsen. Den
innefattar allt från marknadsföringsaktiviteter som segmentering och kommunikation till möten med
investerare, offerter och förhandling.

6.2 Establishing
När en etablering eller investering är avtalad, övergår arbetet till Establishing-fasen som syftar till att stödja
företaget att komma igång och bli verksamt så snart som möjligt.
Administrativt kan detta röra tillträde, lokaler, mark- eller byggfrågor, tillstånd eller annat som kommunen
kan vara behjälplig med. Dessutom kan det etablerande företaget behöva s.k. mjuklandning för att stötta sin
personal. Personal som flyttar till platsen, speciellt internationell arbetskraft, kan behöva hjälp med att hitta
boende, förskolor eller skolor till sina barn, tillgång till sociala nätverk. Faktorer som krävs för att snabbt kunna
skapa en stabil tillvaro för familjerna innebär att företagens nya anställda kan trivas och fungera bättre.

6 (23)

ram för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun - KS2022.0253-4 Beslut avseende program för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun : Bilaga 1 KS2019.0476-2 Program Business attraction management 2020-2024

Till mer strategisk Establishing hör att underlätta nyrekrytering lokalt, hjälpa företagens ledning och personal
att få tillgång till olika professionella nätverk, samt skapa kontakter med revisorer, styrelseledamöter eller
andra nyckelpersoner som kan behövas i samband med etableringen.

6.3 Growing & Innovating
Growing- och Innovatingfasen är den viktiga delen av etableringsverksamheten som syftar till att långsiktigt
skapa bra förutsättningar för utveckling i näringslivet på platsen. Ibland beskrivs det som ett ekosystem där
nya etableringar, investeringar och befintliga företag finner synergier, utvecklas och stimuleras på ett sätt som
långsiktigt och hållbart gynnar platsen.
Tillgång till kvalificerad arbetskraft genom kompetensförsörjning och talangattraktion, tillgång till kapital,
miljöer för innovation och samarbeten är några av områdena som ingår i Growing- och Innovatingfasen. Ett
dynamiskt och utvecklande näringsliv uppskattas och omtalas, och bidrar därmed till platsens anseende.

6.4 Branding
Brandingfasen innefattar sådant som stärker platsens rykte eller anseende. Att utveckla platsens varumärke är
en delvis separat och omfattande process, som tar hänsyn till flera olika målgrupper såsom medborgare,
besökare och företagare, men den processen är inte i huvudfokus i Business Attraction Management. Det gör
däremot de delar av det långsiktiga etableringsarbetet som stärker platsens anseende, t.ex. väl genomfört
Establishingarbete eller framgångsrikt Growing och Innovating.
Däremot kan platsens varumärke vara en stabil grund för att rikta budskap och erbjudanden s.k. platsbaserade
värdeerbjudanden, som ligger i linje med varumärket till tänkbara etablerare i utvalda segment/branscher.

7 Skövde – övergripande styrkor och svagheter
För att Skövde ska upplevas som trovärdigt när erbjudandet paketeras för externa intressenter är det av stor
vikt att bygga på de styrkor och de unika resurser som platsen har. Erbjudandet måste kännas trovärdigt, och
för att bli det måste det som kommuniceras också bli bekräftat i kontakten med platsens invånare och
företrädare.
Svagheterna måste identifieras och det behöver finnas en tanke om hur de kan vändas till möjligheter eller,
om så inte är möjligt, minska deras betydelse i förhållande till valda intressenter.
För att få en djupare kunskap om styrkorna och svagheterna har drygt 20 intervjuer genomförts med
företrädare för näringsliv, näringslivsorganisationer, kommunala bolag och kommunala tjänstemän.
De styrkor som tydligt lyfts fram är kopplade till den näringslivsstruktur Skövde har och till Högskolan i
Skövdes styrkeområden, andra handlar om platsens attribut och andan.
Som svagheter lyfts bland annat tillgång på bostäder och mark, bristande samordning när det gäller att locka
viktig kompetens till regionen och behovet av att utveckla forskningen kopplat till dataspelsutveckling.
En tydligare förklaring till de styrkor och svagheter som identifierats och ligger till grund för strategin finns att
ta del av i bilaga.
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8 Hörnstenarna i programmet
Angreppssättet i det här programmet bygger på grundprinciperna gällande Business Attraction Management
(BAM) som beskrivits ovan. Hörnstenarna handlar således om våra vägval när det gäller arbetet med
Attracting, Establishing, Growing/Innovating och Branding.
Det som Skövde kommun har att förhålla sig till i övrigt när det gäller ett strategiskt etableringsarbete är att
en kommun inte får verka för snedvriden konkurrens eller lämna stöd till enskild näringsidkare.
Allmänt kan sägas att stor vikt bör läggas vid fasen Growing och Innovating, eftersom det bygger på Skövdes
starka tillgångar och resurser (se styrkor ovan) och ökar därmed potentialen i att attrahera nya verksamheter
och få en positiv effekt på kommunens varumärke (branding).
För att åstadkomma ett framgångsrikt arbete med de olika BAM-faserna är följande fokus extra viktigt:




Fokus på quad-helix samarbeten (näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhället)
Fokus på innovationsarenor
Engagera befintligt näringsliv

8.1 Strategin med avseende på Attracting







Koncentrera proaktivt etableringsarbete till identifierade spetsar (branscher/sektorer).
Löpande bearbeta marknaden (proaktivt) i samverkan med andra aktörer.
Identifiera metoder för att selektivt hitta potentiella kunder.
Bygga trovärdighet genom bevisad kunskap i näringsliv och akademi.
Säkerställa mark- och lokalberedskap kopplat till investerings- och etableringsbehovSäkerställa effektivt och serviceinriktat etableringsstöd kopplat till andra branscher som inte
ryms inom utpekade spetsar (offertberedskap).

8.2 Koncentrera proaktivt etableringsarbete till identifierade
spetsar (branscher/sektorer)
Utifrån de styrkor och möjligheter Skövde har i dag finns det en logik i att välja inriktning, när det gäller ett
proaktivt etableringsarbete, mot de områden där det finns ett naturligt innovationsflöde från högskolan och
där det också finns en koncentration av kunskap i befintligt näringsliv. De spetsområden som identifierats och
som har en särskild potential utifrån det här synsättet är:


Kunskapen runt framtidens produktionsteknik. Här avses bland annat tillämpningen av
robotisering, virtual engineering, virtual reality, AI och simulering inom den traditionella tillverkande
industrin.
Målgrupp för det proaktiva arbetet: konsulter, institut och andra verksamheter kopplat till
värdekedjan, som stöder området.



Digitala beslutsstöd. Området handlar om insamling, analys och tillämpning av olika datamängder
för att skapa skarpa och träffsäkra beslutsstöd. Det här är ett område där det finns kopplingar till
många olika sektorer i näringslivet. Bland annat finns idag en koncentration av mjukvaruföretag
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riktade mot finanssektorn i Skövde i dag och som befinner sig i kraftig tillväxt
Målgrupp för det proaktiva arbetet: Konsult- och relevanta mjukvaruutvecklingsföretag samt
Fintechbolag.


Dataspelsutveckling. Här har Skövde lyckats skapa lyskraft nationellt och internationellt i branschen
genom flera internationella spelsuccéer och har i dag en position att vidareutveckla.
Målgrupp för det proaktiva arbetet: Publishers, investmentbolag, spelstudios, work for hire-bolag
och andra aktörer som stärker värdekedjan.



Koppling mellan spetsarna ovan och Försvar/säkerhet. Det här området kan ha potential men behöver
utredas ytterligare och är viktigt att bevaka.



Koppling mellan spetsarna ovan och Hälsa/vård. Området kan ha potential men behöver utredas
ytterligare, men viktigt att bevaka.

8.3 Löpande bearbeta marknaden (proaktivt) i samverkan med
andra aktörer
Tillvarata kraften i de etableringsresurser som finns lokalt, regionalt och nationellt
Det etableringsfrämjande arbetet sker på olika nivåer, Business Sweden bedriver det nationella arbetet,
Business Region Skaraborg det regionala, Skövde kommun det lokala och Sciencepark Skövde arbetar både
lokalt, nationellt och internationellt. Det regionala och nationella arbetet är en resurs för Skövde, där synsättet
att helheten är större än delarna, är ett viktigt ingångsvärde i det lokala arbetet. Att svara upp och vara tydliga
erbjudandet gentemot nämnda parter är av stor vikt för att nå framgång. Det är genom Business Sweden,
Business Region Skaraborg och Sciencepark Skövde som Skövde har möjlighet att hitta internationella
etableringsmöjligheter.

Business Region Skaraborgs kontakter och arbetssätt ökar kravet från kommunens sida på att ha
offertberedskap. Offertberedskapen handlar om både tillgång på mark och lokaler men också om att kunna
svara upp med den orkestrering som krävs när internationella företag knackar på dörren. Samverkan med
Business Region Skaraborg behövs för att synliggöra Skövderegionen, vilket kommer ge nya möjligheter att
9 (23)

ram för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun - KS2022.0253-4 Beslut avseende program för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun : Bilaga 1 KS2019.0476-2 Program Business attraction management 2020-2024

verka på en internationell arena. Det möjliggör spridande av information om Skövdes erbjudande till en
internationell marknad som inte tidigare varit lika tillgänglig.
Samordning av etableringsarbetet
För att det proaktiva arbetet ska lyfta och få fart behövs en tydlig samordning mellan de tre aktörer som i dag
har i uppdrag att arbeta med etableringar. En tänkt organisation ser ut som följer:
Styrning och ledning: Science Park Skövde AB och näringslivschef.
Etableringsgrupp: Etableringsresurs från näringslivsenheten, Science Park Skövde AB samt Business Region
Skaraborg.

8.4 Identifiera metoder för att selektivt hitta potentiella kunder
För att arbeta träffsäkert och attrahera nya verksamheter behöver olika metoder användas för att selektera
intressenter som skulle kunna kvalificeras som potentiella kunder. Några tänkbara angreppssätt är;
Värdekedjeanalys - fokus på att fylla gap i värdekedjor och stärka kluster med nya etableringar
Förutom att stärka forskning och innovationer ska etableringsarbetet inriktas mot verksamheter som fyller
gap i värdekedjorna kopplat till spetsområdena. Det kan också handla om verksamheter som stärker befintligt
kluster med kunskap och kritisk massa. Synsättet gynnar det befintliga näringslivets tillväxt samtidigt som nya
verksamheter etableras. Arbetet bör ske i nära samverkan med befintligt näringsliv och andra
branschstödjande parter för att på så sätt identifiera tänkbara etableringar.
Forskningssamarbeten – ta tillvara de forskningspartners som är kopplade till projekt vid Högskolan i Skövde
Den forskning som bedrivs på Högskolan i Skövde sker ofta i samarbete med externa partners, både lokala och
sådana som finns på andra håll i Sverige eller världen. De här företagen har ett intresse av kunskapen som
finns på högskolan och i näringslivet. Det är ett insteg till Skövde och till våra innovationsplattformar som går
att ta tillvara och ett sammanhang som blir logiskt för dem att komma in i.
Fokus på nationella etableringar men med bevakning internationellt
Starkast potential anses finnas i att hitta nya etableringar inom Sveriges/Nordens gränser eftersom det här
finns en kännedom och förståelse för system och marknad. När det gäller internationella etableringar ska
etableringsarbetet i första hand bedrivas i samarbete med Business Region Skaraborg och på ett mer reaktivt
sätt. Dock finns en särskild potential att hitta möjliga etableringar internationellt kopplat till
dataspelsutveckling, eftersom bolagen är “born globals” och eftersom det redan finns ett
internationaliseringsarbete, där Skövde representeras på internationella branscharenor.

8.5 Bygga trovärdighet genom bevisad kunskap i näringsliv och
akademi
En svaghet som lyfts i analysen är att Skövde upplevs som otydligt. Fokus bör därför i Attracting-fasen handla
om att tydligare tala om vad Skövde är för plats och dess styrkor. Trovärdighet i spetsarna kan byggas genom
stärkt forskning och utveckling men också stärkt, samordnad kommunikation. Genom vittnesmål som skapar
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trovärdighet i att kunskapen som resurs finns i akademin och i näringslivet, ökar attraktiviteten hos
verksamheter inom spetsområdena. Närheten till kunskap är en grund för utveckling och innovation.
Kunskapen och bevisen, bland annat genom vittnesmål, i näringslivet och högskolan behöver förpackas i
värdeerbjudanden för de tre spetsområdena.

8.6 Säkerställa mark- och lokalberedskap kopplat till investeringsoch etableringsbehov
För att vara attraktiva för etableringar räcker det inte med kunskap. Andra resurser i form av mark och lokaler
behöver också vara en del i paketet för att kunna svara upp mot de behov målgrupperna har. Efterfrågan är
redan i dag stor på mark och lokaler för olika typer av verksamheter, med ett proaktivt etableringsarbete
förväntas den bli än större. Målsättningen bör vara att befintliga verksamhetsområden utvecklas och
kompletteras men också att nya områden tillskapas. Att kommunen arbetar proaktivt och ligger steget före
marknaden när det kommer till framtida planering av verksamhetsmark är också av vikt för att möta upp
behoven hos befintligt näringsliv på orten.

8.7 Säkerställa offertberedskap när det gäller etableringar i andra
branscher som inte ryms inom utpekade spetsar
Redan i dag hanterar kommunen en ansenlig volym av etableringsförfrågningar inom hela spektret av
branscher i näringslivet. Arbetet är viktigt för att bredda och stärka näringslivet, men sker mer reaktivt, när
förfrågningar kommer från intressenter och investerare. Här finns en väl fungerande process och struktur med
god service och tillgänglighet. Det proaktiva arbetet kopplat till spetsarna förväntas sätta ett större fokus på
Skövde som plats och öka attraktiviteten även för etableringar inom andra branscher. Det är viktigt att ha god
beredskap och ett fortsatt snabbt och agilt arbetssätt, men också säkerställa (enligt ovan) god tillgång på
attraktiv verksamhetsmark och lokaler. Viktigt här är också att bygga strategiska relationer med marknadens
intressenter.
Etableringar i stadskärnan av särskilt intresse
Förutom de spetsar som är utpekade i strategin har sedan länge handeln varit en prioriterad bransch i arbetet
med att skapa tillväxt i Skövderegionen. Handeln skapar nya arbetstillfällen och stärker Skövde som regionalt
centrum och bostadsort, men även som besöksmål och bidrar positivt till varumärket Skövde. De större
handelsetableringarna har under senare år främst realiserats i externa lägen. Ett särskilt fokus bör framåt
läggas på att utveckla framförallt utbudet i stadskärnan. Här kan arbetet bedrivas på ett proaktivt sätt enligt
ovan beskrivna metoder och angreppssätt (t.ex. genom värdekedjeanalys) och med tydlig koppling till planer
för stadskärnans utveckling generellt. Etableringsarbetet ska ske i samverkan med flera parter, bland andra
Skövde Cityförening och fastighetsägarna.
Särskilt fokus på besöksnäringsetableringar
Besöksnäringen är en snabbväxande framtidsbransch och ett prioriterat område att utveckla och möjliggöra
för tillväxt, expansion och etablering. Den betyder mycket för såväl glesbygd, storstäder och medelstora
städer som Skövde. Även här bör ett särskilt fokus läggas på att stärka Skövde och Billingen som besöksmål
med relevanta etableringar. Arbetet ska här också ske mer proaktivt enligt ovan och i samverkan med Next
Skövde med flera.
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9 Strategin med avseende på Establishing




Erbjuda praktiskt och administrativt stöd till nyetablerade företag.
Erbjuda mjuklandning (enligt Talent Attraction Management – TAM).
Arbeta med att långsiktigt attrahera arbetskraft till Skövderegionen.

9.1 Erbjuda praktiskt och administrativt stöd till nyetablerade
företag
När en etablering blir verklighet är det viktigt att hålla en hög servicegrad och möta upp de löften som ställts
ut i Attracting-fasen. Det är här orten sätts på prov och grunden till att ett gott rykte skapas. Rent
administrativt kan arbetet röra tillträde till lokaler och mark- eller byggfrågor, tillstånd eller annat som
kommunen kan vara behjälplig med. Här krävs god orkestrering och ett möjlighetsinriktat synsätt från de
aktörer som är involverade.
Ett utvecklat nätverkande kan ha stor betydelse vid en nyetablering av verksamhet på orten. I Skövde finns
flera väl fungerande nätverk för olika branscher som kommunen stöder på olika sätt. Fortsatt stöd och att
bidra till att nya nätverk bildas vid behov är en viktig del i en etableringsstrategi. Nätverken fyller olika
funktioner, en sådan kan vara att hitta kunder eller leverantörer, en annan kan vara av mer allmän karaktär för
att utbyta erfarenheter eller känna sig som en del i ett större sammanhang.

9.1.1

Anpassat stöd utifrån olika behov

Storbolagen
Storbolagen är allt som oftast etablerade i såväl affärlösningar som i rutiner, vilket innebär ett mer reaktivt
arbete från kommunens sida. Storbolagen behöver forum för att föra strategiska diskussioner med andra
beslutsfattare samt väl upparbetade kontakter som sänker trösklarna när man väl har ett behov. Av stor vikt
när det gäller den här typen av bolag är att lotsa rätt och bana väg i den kommunala organisationen men också
utanför kommunala sektorn. Att koppla ihop företagen med allt ifrån energibolag till fastighetsägare,
bostadsbolag och skolor kan vara viktiga uppdrag.
Små Medelstora företag (SME)
De små och medelstora företagen är generellt sett inte lika väl rustade med strukturer och kompetens när det
gäller de frågor som behöver lösas i samband med en omlokalisering eller etablering. Här behöver kommunen
vara mer proaktiv och förutseende i sitt stöd, som kan bli omfattande. Erfarenheten säger att SME bolagen
kan behöva stöd i frågor som är kopplade till tillstånd, bygglov, nätverk, kompetensförsörjning och
kontaktförmedling. Inte allt för sällan är de underleverantörer till de större bolagen. De behöver vid behov
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kopplas ihop med lokala branschnätverk och erbjudas tillgång till de näringslivsinriktade aktiviteter som finns i
kommunen.
Nystartade företag och Startups
Etablering av nya företag i form av nystartade verksamheter är en viktig såddbädd för varje samhälle. Förutom
den uppenbara effekten i form av ett nytt företag, är det här individer som är viktiga för varje plats att försöka
ta hand om och behålla. När det gäller den här målgruppen behöver kommunen arbeta nära de organisationer
som är rådgivande i nyföretagarfrågor men också vara proaktiva i det stöd som behövs kopplat till tillstånd,
lov och tillgång till nätverk enligt ovan (SME). Särskilt riktade insatser i bolagens tidiga skede sker inom ramen
för kommunens handlingsplan för förbättrat föreklimat, ett exempel är att erbjuda mötesforum, men också
kompetensutveckling och innovationsledning tillsammans med samarbetspartners. Av avgörande betydelse i
det här skedet är Science Park Skövde med det erbjudande som finns inom ramen för inkubatorn och
ekosystemet för innovation.

9.2 Erbjuda mjuklandning (enligt Talent Attraction Management –
TAM)
Det är inte ovanligt att en ny etablering på en ort innebär att ett antal människor följer med, som ska etableras
tillsammans med verksamheten. Det är inte heller ovanligt att det med etableringen följer ett behov av att
hitta spetskompetens inom olika områden lokalt. Utifrån det här har fler och fler regioner insett behovet av att
parallellt med ett BAM-arbete också arbeta med TAM (Talent Attraction Management, beskrivs närmare i
bilaga). Flera regioner erbjuder så kallad mjuklandning för att stötta de människor som flyttar till orten för
arbete. Personal som flyttar till platsen, speciellt internationell arbetskraft, kan behöva hjälp med att hitta
boende, förskolor eller skolor till sina barn, jobb till medföljande och tillgång till sociala nätverk. Allt sådant
som krävs för att snabbt kunna skapa en stabil tillvaro för familjerna, innebär att företagens nya anställda kan
trivas och fungera bättre. För att Skövde ska behålla sin position och expandera finns ett behov av att
skapa en modell för mjuklandning i Skövderegionen.

9.3 Arbeta med att långsiktigt attrahera arbetskraft till
Skövderegionen
För att vara attraktiva för inflyttare, besökare och investeringar behöver Skövderegionen arbeta med sitt
erbjudande för att nå den kvalificerade arbetskraften som i dag är mer mobil. Kompetensbrist lyfts ofta fram
som ett hinder för att utveckla verksamheten på plats och tillgången på rätt kompetens kan vara en avgörande
faktor i valet av etableringsort. Skövderegionen har i dag ett underskott av kvalificerad arbetskraft vilket gör
att det är av stor vikt att på ett strategiskt sätt arbeta med platsens attraktivitet.
Attraktiva boendemiljöer och diversifierat utbud
För att kunna attrahera företag och människor till Skövde behöver det finnas bra, attraktiva bostäder för alla
kategorier, såväl barnfamiljer som unga, ensamstående och studenter. Företag som ska etablera sig är måna
om såväl hårda som mjuka faktorer, där livsmiljön är viktig. Här blir det också viktigt att ha ett regionalt
perspektiv och att ta hjälp av de miljöer som finns i angränsande kommuner.
God samhällsservice
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Som poängterats ovan väger de mjuka faktorerna tungt vid val av plats oavsett om det gäller människor eller
verksamheter. Att det finns en väl utvecklad och högkvalitativ samhällsservice är en viktig parameter när det
gäller livskvalitet. Inte minst är utbudet gällande förskolor och skolor viktigt. Satsning på bra, diversifierat och
högkvalitativt utbud av förskolor och skolor (från grundskola till gymnasium och högskola) bör således
prioriteras.
Likväl är tillgången till grundläggande vård och omsorg, specialistvård och hälsa/fritidsfrågor viktiga.
Möjligheten till ett friskt och innehållsrikt liv i arbete såväl som vid sidan av, utgör en viktig grund till god
livskvalitet.
Att ha ett mottagande (soft landing) där möjligheterna gällande samhällsservice blir tydliga och lättillgängliga
är av stor vikt.

10 Strategin med avseende på Growing & Innovating





Fortsätta stödja och utveckla innovationsmiljöerna.
Understödja starkt innovationsstöd och stärkt forskning.
Arbeta aktivt med näringslivsutveckling

10.1 Fortsätta stödja och utveckla innovationsmiljöerna
För att skapa ett långsiktigt hållbart näringsliv behövs innovationsstöd. Skövde kommuns redskap för att
erbjuda innovationsstöd är genom Science Park Skövde som erbjuder innovationsarenor i form av ASSAR
Innovation Arena och Sweden Game Arena
En viktig, nära kopplad och aktiv part till miljöerna är Högskolan i Skövde med forskning och utbildning.
högskolans forskning är av stor vikt eftersom den är en naturlig källa till innovationer, som kan tillgängliggöras
och tas tillvara av näringslivet via innovationsplattformarna.
En annan viktig aktör kopplad till ASSAR och industrin är IDC West Sweden som arbetar för industrins
utveckling gällande konkurrenskraft och lönsamhet.
Av strategisk vikt är att fortsätta stödja och utveckla innovationsarenorna, såväl som forskningen vid
Högskolan i Skövde, för att skapa ett hållbart och växande näringsliv. Miljöerna är också viktiga redskap för att
attrahera nya verksamheter utifrån kunskapen som tillgång. Stödet till innovationsplattformarna bör
tillhandahållas i form av finansiering men också genom att skapa förutsättningar för Science Park Skövde att
växa samt genom engagemang i utvecklingsprojekt. Forskningen vid högskolan bör stödjas genom att skapa
förutsättningar för högskolan att växa men också genom att underlätta arbetet med att attrahera forskare och
studenter. Här är ett strategiskt arbete med Talent Attraction av stor vikt samtidigt som platsens attraktivitet i
sig behöver stärkas.
Understödja branschglidning
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Utvecklingen i dag går fort och oavsett verksamhet står många inför utmaningar som till exempel
digitalisering och hållbarhet. Det här gör att företag, för att möta de här utmaningarna, tvingas röra sig från en
traditionell bransch över i en annan. Exempel på det är fordonsbranschen som i delar rör sig mot
informationsteknologins område i spåren av digitaliseringen, som ställer krav på mjukvara kopplat både till
tillverkningsprocessen, men också i form av applikationer (t.ex. mjukvara för självkörande fordon) i
slutprodukten. Det är inte självklart för större bolag att själva äga kompetens inom nya områden genom att
köpa relevanta bolag eller anställa specialister utan söker istället samarbeten med startups eller knoppar av
utvecklingsverksamheter till självständiga bolag. Utvecklingen erbjuder en möjlighet för startups att växa och
bli framtidens storföretag.
I Skövde finns spets inom dataspel, digitala beslutsstöd och produktionsteknik samt innovationsplattformar i
form av ASSAR Industrial Innovation Arena och Sweden Game Arena, som blir viktiga för att understödja en
sådan här branschglidning. Företagen i Skövde befinner sig i olika stadier kopplat till storlek och bransch, där
de stora verksamheterna främst finns inom tillverkning (Volvobolagen) medan startups och SME främst verkar
inom dataspelsutveckling och digitala beslutsstöd. Kommunen kan, kopplat till det här behovet och
utvecklingen, ha en mäklande roll, där man slussar företagen till rätt stödjande part eller till företag som
besitter spetskompetens inom ett identifierat område. Utmaningsdrivna, tvärsektoriella workshops och
temadagar kan också vara ett sätt att understödja branschglidning.

10.2 Understödja innovation och forskning
Fortsatt fokus på forskning och innovation
Fortsatt fokus på högskolans styrkeområden som möjliggör ett kontinuerligt innovationsflöde och ett flöde av
efterfrågade talanger till Skövde. En fortsatt gemensam satsning och ambition från kommun, högskola,
Science Park Skövde, IDC West Sweden och de bolag som är verksamma och viktiga mottagare av nytta från
forskning och innovationer, är angeläget för att bygga det som är starkt ännu starkare. Här är forskningen
inom högskolans och ortens näringslivs spetsområden av stor vikt. Nyttogörandet av forskningen i befintligt
näringsliv är av stor betydelse, såväl som att den omsätts i nya företag. Stark forskning drar till sig andra
betydande företag och aktörer, som har ett intresse av att finnas där kunskapen finns. Ett av de medel som
Skövde kommun har är den forskningsmiljon som kan fördelas till projekt som anses viktiga och av stor
betydelse ur olika aspekter. Här finns också möjlighet för kommunen att ha en tydligare roll genom att
erbjuda testbäddar för olika forskningsprojekt.
Koppling mellan spetsar och mellan spetsar och andra branscher
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Det finns också en tydlig potential i kopplingen mellan de olika spetsarna samt mellan spetsarna och befintligt
näringsliv som kan underlättas och stärkas, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt i företag och
uppkomst av nya verksamheter. Genom att till exempel koppla beslutsstöd till gröna näringar eller hälsa byggs
trovärdigheten under gällande att platsen står för den här kunskapen i ett vidare perspektiv. Platsen blir på så
vis attraktiv för verksamheter som behöver vara nära den kunskapen. Kopplingen kan ske inom ramen för
högskolans forskning men också inom ramen för innovationsmiljöerna.

10.3 Arbeta aktivt med näringslivsutveckling
För såväl företag som är etablerade i Skövde, som nyetablerade är det viktigt att förutsättningarna för att
driva och utveckla verksamheter på plats är gynnsamma. Det är därför viktigt att det finns ett gott
företagsklimat och att kommunen har processer som håller hög kvalitet och servicenivå. Till näringslivsarbetet
hör bland annat följande:









Insatser för att tillsammans med parter såsom Almi, Connect Väst, Företagarna och Svenskt
Näringsliv underlätta för generationsskifte i företagen.
Insatser för att tillsammans med Almi, Connect Väst, Högskolan i Skövde med flera, underlätta för
företagsrevitalisering.
Aktivt arbete tillsammans med näringslivsorganisationer för att skapa ett gott företagsklimat.
Stödja och underlätta nyföretagande och nyetablerade företags överlevnad och tillväxt.
Tillvarata det befintliga näringslivets behov av expansion genom god tillgång till verksamhetsmark
och lokaler.
Säkerställa tillgång till riskkapital.
Tillgång till kompetens genom aktivt arbete med TAM och andra insatser.
Aktivt verka för att koppla studenterna vid Högskolan i Skövde till det regionala näringslivet

11 Strategin med avseende på Branding





Dra nytta av viktiga tillgångar i varumärkesarbetet.
Identifiera och kommunicera platsens värdeerbjudande kopplat till spetsarna.
Samordna varumärkesarbetet mellan Högskolan i Skövde, Next Skövde, Science Park Skövde,
innovationsarenorna och Skövde kommun.
Skapa trovärdighet genom aktiva beslut – leva som vi lär.

11.1 Dra nytta av viktiga tillgångar i varumärkesarbetet
Det finns viktiga tillgångar i form av etablerade verksamheter med egna arenor som Skövde kan ha stor nytta
av, när det gäller att bygga platsens varumärke avseende etableringsort. De här verksamheterna har i sig
starka varumärken som hjälper till att skapa trovärdighet och intresse för Skövde. Här finns också viktiga
kanaler och nätverk där Skövde som plats träffsäkert kan nå rätt målgrupper.
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Business Region Skaraborg är en sådan tillgång, där Skövde, som en del av Skaraborg, har förutsättningar att
nå en nationell och internationell marknad. Här är det viktigt att skapa värdeerbjudanden i samarbete med
Business Region Skaraborg, där Skövde är en del i regionen men också göra ett eget varumärkesarbete för att
skapa trovärdighet i mötet med platsen.
Sweden Game Arena är en annan tillgång, som ska användas för att kommunicera att Skövde är den svenska
kunskapsnoden kopplat till dataspelsutveckling. Att ett aktivt och strategiskt kommunikationsarbete görs
inom ramen för Sweden Game Arena bygger under och skapar trovärdighet i spelutveckling som ett
spetsområde i Skövde. På samma sätt är ASSAR Innovation Arena en arena med spetsforskning och projekt
som bygger trovärdighet runt kunskapen om framtidens produktionsteknik.
Science Park Skövde i sin tur skapar substans i erbjudandet till marknaden genom verksamhetens innehåll av
inkubatorprocesser, innovationsledning och ett dynamiskt community. Miljön är en viktig och självklar tillgång
att tydligt kommunicera och lyfta fram.
Högskolan i Skövde är, som definierats i analysen, en av Skövdes viktigaste tillgångar som behöver beskrivas
utifrån styrkeområdena för att ytterligare bekräfta koncentrationen av kunskap inom våra spetsområden.
Volvobolagens närvaro i Skövde, i den omfattning den är i dag, är unik, med tanke på ortens storlek och
innebär också att det finns en stark trovärdighet i påståendet att platsen har en spets inom produktionsteknik.
Inte minst har den utvecklingsverksamhet som bedrivs av båda bolagen, för respektive koncern, i Skövde stor
betydelse.

11.2 Identifiera och kommunicera platsens värdeerbjudande
För att stärka Skövdes varumärke, när det kommer till platsen som etableringsort, är det viktigt att bli tydliga
med vad som är unika tillgångar, platsens värdeerbjudande. Det kan konstateras att en sådan unik styrka
ligger i kunskapen inom identifierade spetsområden men också i platsens attribut (närhet, Skaraborgs
arbetsmarknadsregion, infrastruktur) samt i den bevisade förmågan att åstadkomma stora saker i samverkan.
Värdeerbjudandena kopplat till de olika spetsområdena ska bygga på platsens bevisade förmåga inom
områdena och de unika förutsättningar som platsen i sig innehar. För att bygga trovärdighet behöver
vittnesmål med substans användas, både när det gäller hur platsen mött upp vid etableringar men också vad
gäller styrkan i befintligt näringsliv och forskning.
Värdeerbjudanden behöver paketeras för områdena dataspelsutveckling, digitala beslutsstöd och
produktionstekniskt kunnande, men samtidigt är det av stort värde att ryktet sprids på ett naturligt sätt
genom uppmärksammande av spetsforskning, framgångar i befintligt näringsliv och positivt ambassadörskap.

11.3 Samordna varumärkesarbetet
För att bygga ett starkt varumärke för Skövde som etableringsort är det viktigt att få till en samordnad
kommunikation. Alla verksamheter har ett eget behov av varumärkesbyggande och kommunikation, men
parallellt finns också ett gemensamt behov, eftersom helheten blir en styrka. I samordningen finns möjlighet
att dra nytta av de enskilda verksamheternas varumärkesarbete för att bygga ett starkt gemensamt
varumärke för Skövde som etableringsort. Samordning bör eftersträvas mellan i första hand parterna
Högskolan, Next Skövde, Science Park Skövde, Skövde kommun och innovationsarenorna.
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De värdeerbjudanden som tas fram blir starka om de kan byggas under trovärdigt med kommunikation om
forsknings- och innovationsprojekt inom respektive område men också genom att varumärket Skövde stärks
parallellt.

11.4 Skapa trovärdighet genom aktiva beslut – leva som vi lär
En viktig grundförutsättning i varumärkesarbetet är att det vi säger även bekräftas i mötet med platsen.
Därför är det viktigt att det vi kommunicerar bygger på en grund som är stabil, har substans och en
medvetenhet om att varumärket byggs kontinuerligt genom vårt agerande och våra strategiska beslut.
Etableringsstrategin ger riktning i hur vi ska agera och hur satsningar bör riktas för att skapa ett starkt,
långsiktigt erbjudande.

12 Genomförande av programmet – koppling till
handlingsplaner
Etableringsprogrammet visar vägen för hur Skövde ska arbeta med proaktivitet i etableringsarbetet över tid.
Den bör revideras då förutsättningar både lokalt och i omvärlden förändras, dock senast efter fem år. Hur
arbetet ska bedrivas på en mer taktisk nivå ska beskrivas i handlingsplaner. Här finns några redan i dag, som
kopplar till framförallt Growing- och Innovatingdelen; ”Handlingsplan för förbättrat företagsklimat” samt
handlingsplaner inom ramen för samverkansavtalet med Högskolan i Skövde. I tillägg till befintliga
handlingsplaner ska en specifik handlingsplan för etableringsarbetet tas fram av Skövde kommuns
näringslivsenhet, Science Park Skövde AB och Business Region Skaraborg i samverkan med högskolan och
befintligt näringsliv.

13 Bilagor
Styrkor
Tillverkningskunnande
En genomgående styrka som lyfts i intervjuerna handlar om den näringslivsstruktur Skövde och regionen har,
med stort kunnande och tradition inom tillverkning generellt och inom fordonsmotortillverkning specifikt.
Volvo GTO och Volvo Cars, med sammanlagt över 5000 anställda, utgör inte bara viktiga arbetsgivare utan
också en tillgång i rollen som kund till underleverantörer av komponenter och kunskap (teknikkonsulter och
andra). I och kring de båda fabrikerna har ett starkt kunnande vuxit fram inom produktionsprocesser,
montering och skärande bearbetning. Volvo som varumärke och dess tradition kopplat till platsen är också en
viktig styrka som till viss del är underutnyttjad.
På senare år har ny, viktig forskning och utveckling bedrivits i samverkan med Högskolan i Skövde och det
finns en struktur för att nyttiggöra och tillgängliggöra den här forskningen även till övrig industri i regionen
genom etablerandet av ASSAR Industrial Innovation Arena. Det finns starkt stöd till industrin när det gäller
utveckling mot Industri 4.0 genom det arbete som IDC West Sweden utför och de utvecklingsprojekt som
bedrivs i deras regi. Tillverkande företag i Skövde är långt framme när det gäller användandet av
samarbetsrobotar och den forskning som sker i samarbete mellan industrin och högskolan inom områden som
virtual engineering och simulering är i nationell toppklass.
18 (23)

ram för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun - KS2022.0253-4 Beslut avseende program för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun : Bilaga 1 KS2019.0476-2 Program Business attraction management 2020-2024

Försvarsmakten
I Skövde finns en av två brigadstaber och Markstridsskolan bedriver all utveckling på plats i Skövde. Det
anordnas en försvarsmaktskonferens årligen som är nationellt erkänd att hålla hög nivå och som konkurrerar
med Folk och Försvar i Sälen i betydelse inom försvarsområdet.

Dataspelsutveckling och Science Park Skövde
I Skövde har ett unikt ekosystem skapats inom dataspelsutveckling genom Science Park Skövde. Med
Sveriges största och spetsigaste utbildning inom dataspelsutveckling vid högskolan, finns ett kontinuerligt
innovationsflöde med en tydlig mottagare i form av The Game Incubator och Science Park Skövde. Den stabila
struktur som finns i parken med flera viktiga huvudmän i grunden i form av högskolan, kommun, region och
näringsliv gör satsningen långsiktig och hållbar. Här finns en internationell spets i de bolag som utvecklats i
parken och med sitt ursprung i högskolan.
Spelklustret spiller över till övriga samhället genom en naturlig rörlighet när bolag lämnar parken för ett annat
läge i staden, men också genom kopplingar mellan spelföretagen och andra verksamheter som till exempel
Försvarsmakten. Dataspelsbranschen är en framtidsbransch där Skövde genom projektet “Sweden Game
Arena” också tar plats på en internationell arena genom de mässor man deltar i och där hela den svenska
dataspelsbranschen samlas under ett gemensamt Skövde-paraply. Genom den internationella spets vi har,
lockas också talanger från flera delar av världens hörn till regionen.

Kunnande inom mjukvara och digitala beslutsstöd
Vid sidan av dataspelsutvecklingen har ett antal mjukvaruföretag vuxit upp runt högskolan och i Science Park
Skövde. En särskilt stark profil finns inom Fintech (specialiserade aktörer som kombinerar finansiella tjänster
med mjukvaruteknik) och digitala beslutsstöd, med en koncentration av bolag som de senaste åren
expanderat kraftigt. Inom det här styrkeområdet är Skövde spets i norden.

Hälsa/vård och bioinformatik
Vid Högskolan i Skövde bedrivs bland annat forskning inom både hälsa/vård och bioinformatikens område.
Forskning, test- och demonstrationsprojekt bedrivs i samarbete med näringsliv och offentliga aktörer,
däribland Skaraborgs Sjukhus. Här finns även möjlighet till tvärvetenskapliga projekt mellan hälsa/vård- och
informatikens områden. En stark avnämare av forskningsresultat i form av Skaraborgs Sjukhus är en styrka.

Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde har tydliga spetsar inom bland annat automatiserings- och produktionsteknik samt
dataspelsutveckling. Högskolan lockar till sig talanger som det finns goda förutsättningar att behålla för att
kompetensförsörja lokalt näringsliv. Talangerna är också en resursbas när det gäller nyföretagande och det
finns en struktur för att ta hand om entreprenörerna i Science Park Skövde. Högskolan bedriver stark
forskning inom stora delar av det informationsteknologiska området men även inom produktionsteknik och
automatisering och visar goda resultat när det gäller nyttiggörande av forskning i näringslivet.

Platsens attribut
Det finns en närhet i Skövde, till infrastruktur (Västra Stambanan), mellan Science Park Skövde, högskolan,
våra industrier, försvaret och Skaraborgs sjukhus men också till natur och fritidsområden såsom Billingen.
Billingens utveckling som besöksmål ger grogrund för besöksnäringens utveckling. Prisläget i Skövde är
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gynnsamt både vad gäller mark och bostäder. Det finns även ett bra handelsutbud med handelsområden både
centralt och externt.
Infrastruktur i form av Västra Stambanan möjliggör pendling till och från Sveriges två största städer, Göteborg
(1 h) och Stockholm (2h). Det finns också ett väl utbyggt fjärrvärmenät som ger god tillgång på hållbar energi,
ett resultat av det är att båda Volvofabrikerna i dag är helt klimatneutrala produktionsanläggningar.
Skaraborg är, om man slår ihop de två lokala arbetsmarknadsregionerna Lidköping och Skövde, fjärde störst i
Sverige efter Stockholm, Malmö och Göteborg.

Starka fastighetsägare
Det finns lokala, starka fastighetsägare med stort engagemang i staden, som vill vara och har varit, en viktig
del av att bygga samhället.

Andan
I Skövde finns en framåtanda med bevisad förmåga att åstadkomma mycket av det lilla, i stark samverkan.
Det finns en tradition av att mötas informellt och formellt som skapar engagemang. Bevis på den här
förmågan är bland annat satsningen på Science Park Skövde och innovationsarenorna ASSAR Industrial
Innovation Arena och Sweden Game Arena. Det finns även ett väl utvecklat synsätt där helheten är viktigare
än delarna.

Svagheter
Kompetensförsörjning
Utmaningen att hitta kompetent personal till befintliga verksamheter upplevs som svår i såväl privat som
offentlig sektor, lokalt och nationellt. Områden där kompetensbristen blir märkbar de närmaste fem åren är
bland annat hälso- och sjukvård, pedagogiskt arbete, Data/IT, tekniska/naturvetenskapliga området och bygg
och anläggning (Arbetsförmedlingen). Den demografiska utvecklingen inom den kommande tioårsperioden,
gör också att färre ska försörja fler.
Högskolan i Skövde utbildar i dag inte tillräckligt med människor inom de områden där behovet är som störst,
till exempel ingenjörer eller systemutvecklare, för att försörja det lokala näringslivet. Ett stort antal av de
studenter som studerar vid Högskolan kommer ursprungligen från kommuner utanför Skaraborg. Merparten
av dessa stannar inte kvar i närregionen efter avslutade studier, vilket utgör en ytterligare utmaning. Skövde
kommer således vara beroende av att människor med de talanger som behövs, väljer att flytta hit från övriga
landet eller/och från andra delar av världen. Kopplat till internationella talanger, utgör långsamma
myndighetsprocesser ett hinder för att kunna rekrytera snabbt och effektivt.

Lokaler och mark
Skövdes läge med Billingen i ryggen, naturskyddsområden och militära områden i och runt staden begränsar
tillgången till exploaterbar mark för verksamheter. Det finns en upplevd brist på kontorslokaler, vilket behöver
utredas ytterligare för att ta reda på det faktiska behovet i ett längre perspektiv. Det kan handla om att det
finns ett underskott av lokaler i attraktiva lägen och i rätt prislägen.

Bostäder
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Skövde har haft en stark utveckling de senaste åren när det gäller bostadsbyggande men det finns fortfarande
en brist på vissa typer av boenden. Det saknas främst hyresbostäder inom några kategorier, varav små
bostäder, centralt i fördelaktigt prisläge och studentbostäder där underskottet är reellt. Högskolan planerar
att växa med ca 25 % i studentantal de kommande tre åren, vilket ökar behovet av studentbostäder. Science
Park Skövde planerar också en expansion och företagen i parken består till stor del av unga människor som
behöver mindre bostäder, centralt i bra prislägen.

Bristande förmåga att behålla position
Skövde har genom åren varit tidiga och framsynta i många satsningar men har haft svårt att behålla en
styrkeposition över tid. Entreprenörsandan har delvis tappats bort på vägen och man har för snabbt gått in i
förvaltning istället för att vidareutveckla. Det finns en otydlighet när det gäller platsen Skövde, många
pusselbitar finns men det stora pusslet är inte lagt. Skövde behöver bygga trovärdighet, fortsätta stärka de
fördelar som finns och bli tydliga med dem i kommunikationen.

Svag forskning inom dataspelsutveckling och behov av stärkt kluster
Utbildningen inom dataspelsutveckling är framstående i Skövde men forskningen inom området behöver
utvecklas. Det saknas också internationella etableringar av studios, andra typer av aktörer i ekosystemet (t.ex.
publishers), vilket skulle stärka klustret.

Avsaknad av samordnat arbete för att locka talanger
Skövde lyckas inte i tillräcklig omfattning locka till sig de nyckelkompetenser som behövs för att den
kunskapsintensiva delen av näringslivet ska kunna växa. Det här kan bero på att platsen i sig inte har den
dragningskraft som behövs eller att arbetet som krävs helt enkelt inte är gjort i tillräcklig, samordnad
utsträckning.

Beskrivning TAM
Etablering av talanger/människor
Fältet att attrahera och etablera talanger/människor kallas för Talent Attraction Management (TAM) och har
för många regioner seglat upp som en av de viktigaste frågorna så också i Skövderegionen. TAM blir en allt
viktigare fråga då den kvalificerade arbetskraften blir allt mer van vid att kunna välja vart och hur de skall
arbeta. Det framtida arbetet med TAM är en viktig pusselbit i arbetet med att få platsen och Skövderegionen
att växa ekonomiskt. En fungerande talangattraktion kräver samverkan mellan offentliga aktörerG, näringsliv,
akademi och medborgare.
Talent Attraction Management fyra steg (TAM)
Talent Attraction, att attrahera talangen. Marknadsföring som bidrar till att människor ska söka sig just till
Skövderegionen och till de arbetsgivare och arbetstillfällen som finns att tillgå.
Talent Reception, att välkomna talangen. Ge inflyttare och dess medföljande all nödvändig information och
service inför och under ankomst.
Talent Integration, att integrera talangen. Underlätta möjligheten att komma in i samhället, socialt och
yrkesmässigt.
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Talent Reputation, att stärka varumärket. Skövderegionen stärker sin attraktivitet som plats att leva och verka
på. Ett gott rykte bland de som flyttar mellan olika platser.

Beskrivning Skövdes innovationsstöd
Sweden Game Arena
Sweden Game Arena är ett samlat långsiktigt initiativ som drivs av Science Park Skövde AB tillsammans med
Högskolan i Skövde, Skövde kommun och dataspelsföretagen i Västra Götaland. Syftet med projektet är att
Västra Götaland ska bli ledande inom dataspelsbranschen avseende utbildning, utveckling, forskning och
företagande.
Sweden Game Arena har under två inledande projektperioder, 2014–2016 och 2017–2018, aktivt arbetat för
att positionera Västra Götalands samlade dataspelsbransch internationellt och har uppnått en tydlig position
och lyskraft. En tredje projektperiod inleddes 2019 och pågår till och med 2021. Projektet bygger vidare på
tidigare uppnådda resultat och bidrar till att fortsätta utveckla och positionera Västra Götaland som en
nationellt och internationellt erkänd, efterfrågad och attraktiv kunskapsnod inom dataspelsutveckling.
ASSAR Industrial Innovation Arena
ASSAR är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.
Initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science
Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. Finansiärer är Skövde kommun, Västra
Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden.
ASSAR är en samverkansplattform där de fem initiativtagarnas verksamheter möts. Plattformens organisation
och struktur skapar ett effektivt arbetssätt för verksamhetens mål och en fysisk utvecklingsmiljö för
samproduktion, utveckling och etableringar av nya företag.
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Projektet ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för
forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda till att antalet etableringar av
företag med spetskompetens inom området Virtual Engineering ökar i regionen och att tillflödet av ingenjörer
till teknikföretag och tillverkande industri tilltar.
IDC West Sweden
IDC är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri vars uppdrag är att stärka
konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.
Inom ramen för IDC drivs projekt inom olika områden, bland annat affärsmodellsinnovation, cirkulär
ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk
kompetensförsörjning.
IDC West Sweden AB ägs av 160 små och medelstora industriföretag och är inte vinstdrivande. Projekten
finansieras av Tillväxtverket, Vinnova, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Västra Götalandsregionen, Skövde kommun, Skaraborgs kommunalförbund.
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1. Bakgrund
Kompetensbristen är i dag ett av de främsta tillväxthindren för många företag, samtidigt som
möjligheterna för offentliga verksamheter att upprätthålla välfärden påverkas av brist på
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nyckelkompetens. I Teknikföretagens rapport ”Vinna eller försvinna, kompetensbehov, utmaningar
och strategier i företag” beskrivs konsekvenserna av brist på kompetens. För tre av fyra medlemmar
har verksamheten påverkats av bristen på kompetens. Hälften av företagen har inte kunnat utveckla
produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist och för en tredjedel av företagen har
svårigheterna inneburit att man gått miste om potentiella affärer. Svenskt Näringsliv rapporterar om
alarmerande kompetensbrist för hela näringslivet i Västra Götaland, där svårigheter att hitta personal
med rätt kompetens riskerar att bromsa tillväxten. Även i Skövde har arbetsgivare under en längre tid
pekat ut bristen på rätt kompetens som ett tillväxthinder och en utmaning som påverkar kommunens
företagsklimat negativt samt förmågan att upprätthålla samhällsservice och välfärd.
Tillgång till rätt kompetens är också ett av de främsta skälen och kan vara avgörande när ett företag
väljer en plats för en nyetablering eller investering. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft tilltar,
inte bara mellan arbetsgivare utan också platser och länder. Fler kommuner och regioner vässar sina
erbjudanden för att hjälpa arbetsgivare att attrahera, ta emot och behålla talanger.
Ytterligare en påverkande faktor som tillkommit i spåren av pandemin, är att många har sett fördelar i
möjligheten att arbeta på distans. Ett antal arbetsgivare i Skövde erbjuder möjlighet att arbeta från
valfri plats i sina rekryteringsannonser. De anser att det är ett sätt att bredda utbudet av tillgänglig
kompetens. Andra arbetsgivare ser en negativ påverkan av ökad möjlighet till distansarbete. När det
går att arbeta från valfri plats öppnar det upp för att ta anställning där högre lön erbjuds, och det blir
svårt för Skövdebaserade företag att konkurrera med löneläget i större städer. Samtidigt möjliggör det
för personer med anknytning till Skövde att flytta ”hem” från storstaden för att komma närmare
naturen, familj eller vänner men ändå behålla arbetet på annan ort.
Vi bör förhålla oss till de utmaningar och möjligheter som uppkommit i och med ökade möjligheter till
distansarbete. Att kunna erbjuda tillfälliga boendeformer och att främja fortsatt bra
kommunikationsmöjligheter till och från Skövde ger goda förutsättningar att kunna ta till vara de
positiva effekterna av distansarbete.
Näringslivsenheten arbetar sedan ett par år med attraktion och mottagande av talanger. En anställd på
enheten har området som sitt huvudansvar. Skövde kommuns platsmarknadsförare och den
studentstadssamordnare som tillsatts under maj 2022 kommer arbeta tillsammans för att stärka Skövde
kommuns arbete med talangattraktion. Nya arbetssätt och samarbeten med viktiga aktörer i kommunen
är under utveckling. Platsvarumärket som antogs under 2021 och arbetet med att utveckla platsens
varumärke ger samtidigt goda förutsättningar att positionera Skövde såväl nationellt som
internationellt.

Mot denna bakgrund är syftet med detta program att genom strategier och vägval skapa långsiktighet,
energi och riktning till det fortsatta arbetet med Skövdes kompetensförsörjning.

2. Vision 2040
Skövde kommun har antagit en ny vision att förhålla sig till, Vision 2040. Visionsfrasen och
visionsberättelsen präglas av en tydlig tillväxtambition – ”Tillsammans förverkligar vi drömmar och
får Skövde att växa”. För att uppfylla visionen behöver vi ta rejäla kliv framåt. Tre fokusområden
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pekas ut som extra viktiga – innovation, kompetens och livskvalitet. För samtliga områden är tillgång
på kompetens en viktig del för att nå framgång. Detta program kan således användas som ett verktyg
att uppnå vår gemensamma vision genom att skapa förutsättningar för företag och organisationer att
kompetensförsörja sina verksamheter.

3. Science Park Skövdes mål med avsikt på
företagsetableringar/kompetensförsörjning
Science Park Skövde AB:s uppdrag är att genom Science Park Skövde stimulera företagsamhet i
kunskapsekonomin med inriktning mot utveckling av startups, utveckling av nya och avancerade
tjänster och produkter samt inom Högskolan i Skövdes kärnområden.
Science Park Skövde är ett verktyg för att framtidssäkra det lokala, regionala och till viss del även det
nationella näringslivet. Parken är ett ekosystem för innovation som karaktäriseras av ett antal
egenskaper:


Testmiljö för affärsidéer, teknologier, affärsmodeller



Möjlighet till kompetensutveckling och kompetensförsörjning



Närheten till Högskolan i Skövde



Gränsytor till andra verksamheter och individer som stimulerar och utmanar



Tillhörighet och community



Samlingsplats för partners inom triple-helix

Science Park Skövdes långsiktiga mål är att vara en innovationsmiljö där företagen tillsammans
sysselsätter mer än 1600 individer.
Måluppfyllelsen mäts, liksom för Skövde kommun i antal företagsetableringar utöver anställningar.
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4. Business Region Skaraborgs mål
avseende
företagsetableringar/kompetensförsörjning
Business Region Skaraborg samarbetar tillsammans med och för Skaraborgs 15 kommuner. Deras
uppdrag sedan starten 2018 är att samordna, utveckla och driva Skaraborgs gemensamma investeringsoch etableringsfrämjande arbete med målet att attrahera investering, etablering, arbetstillfällen och
kompetens till Skaraborg. De är ett regionalt etableringskontor till Business Sweden och därmed en
del av Sveriges nationella investeringsfrämjande arbete.
Business Region Skaraborg skapar strukturer för samverkan kring investering och etablering mellan
Skaraborgs 15 kommuner och samverkande parter. Vidare arbetar de för att ta tillvara det
internationella intresse som ASSAR Industrial Innovation Arena tillsammans med Science Park
Skövde skapar, mot visionen att utveckla Skaraborg till en industriregion i världsklass.
Business Region Skaraborg skall bidra till att ta minst 40 nya externa kontakter per år, attrahera minst
20 reella förfrågningar per år samt långsiktigt åstadkomma minst två etableringar per år. Skövde
kommun, Science Park Skövde och Business Region Skaraborg delar således samma mål att öka
antalet etableringar (mätt i antal företag/arbetsställen). Därför är ett tätt samarbete mellan de här
verksamheterna en hörnsten i etableringsprogrammet.

4.1 Inflyttarservice/Livet i Skaraborg
Projektet Inflyttarservice dockar an till Business Region Skaraborgs verksamhet. I all extern
kommunikation går projektet under namnet Livet i Skaraborg. Syftet med projektet är att attrahera
nyckelkompetens att flytta till Skaraborg för att arbeta . Kort sammanfattat handlar det om att
paketera, attrahera och skapa bästa möjliga service från kommunerna i form av mottagarkapacitet som
handlar om att kunna svara på frågor och vägleda inflyttare i praktiska ärenden. Där till att samla
information och marknadsföringsmaterial riktat till potentiella inflyttare så att de ser Skaraborg som en
attraktiv region där man vill leva, bo och arbeta.
I projektet deltar Skaraborgs samtliga 15 kommuner och Skövde kommun har även aktivt medverkat i
förstudien som föregick ansökan.
Genom ett tydligt skyltfönster, i form av en webbplats skapas möjligheter för en fokuserad samverkan
för att på ett proaktivt sätt marknadsföra och paketera regionens samlade attraktionskraft.
Det kommer dock fortsatt krävas att varje enskild kommun arbetar med sin mottagningskapacitet och
process för långsiktig integration av kompetens och inflyttare.

5. En modell för samordnad, långsiktig
talangattraktion – Talent Attraction Management
(TAM)
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Arbetssättet TAM12 (TAM) är en holistisk modell som utgår från vilka behov en talang eller inflyttare
har i olika skeden, från första intresset av platsen till efter att flytten har skett.
Den kan beskrivas som en cirkulär modell med fyra faser kopplade till varandra, där föregående fas
förstärker effekten av de som följer. Effektiva insatser längs hela cykeln är avgörande för
helhetsupplevelsen av flytten, påverkar trivseln på den nya platsen och i förlängningen hur länge
talangen och dess eventuella medföljande väljer att stanna.
Modellen utgår från att en aktör eller organisation inte ensam kan bära ansvaret för alla aktiviteter.
Samordningen av de olika aktörernas arbete och hur väl den fungerar blir därför avgörande för att
kunna presentera en sammanhållen helhetslösning, i modellen kallad samordning av ekosystemet.
Samordning behövs mellan olika aktörer i kommunen, både offentliga och privata, men också mellan
olika nivåer, från nationell till regional och lokal nivå. I ett ytterligare led behövs samordning med
arbetsgivare, både inom den offentliga och privata sektorn.
TAM-modellen används som en utgångspunkt för arbetet med att attrahera, ta emot och integrera
arbetskraft av en rad länder, städer och regioner i Europa och kommer även ligga till grund för detta
program.
Figur 1: Ramverket Talent Attraction Management

Nedan följer en beskrivning av de olika faserna i TAM-modellen med exempel på aktiviteter som
typiskt sett hör hemma i respektive fas.

5.1 Attrahera
I denna del av TAM-modellen återfinns framförallt marknadsförings- och rekryteringsaktiviteter i
syfte att öka kännedomen om platsen och dess erbjudande. Denna typ av aktiviteter hjälper till att
attrahera rätt kompetens till platsen och dess arbetsgivare.

1
2

Future Place Leadership, modifierad från Tendensor 2013.
Läs mer om modellen här: https://futureplaceleadership.com/talent-attraction-management/
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Många av aktiviteterna kräver samordning med enskilda arbetsgivare, men även andra aktörer, till
exempel regionala aktörer inom Skaraborg eller Västra Götalandsregionen.
Denna fas är beroende av att platsen fortsätter arbeta aktivt med sin attraktion och varumärke enligt
5.4.

5.2 Ta emot
I den här fasen handlar det om att skapa ett positivt välkomnande och ett välfungerande mottagande
för individen och eventuell medföljande familj.
Det kan konstateras att behoven skiljer sig mellan den nationella och den internationella målgruppen.
För den senare kan långsamma eller komplicerade myndighetsprocesser kopplat till arbets- och
uppehållstillståndsansökan, folkbokföring och skattefrågor samt socialförsäkring försvåra flytten. En
samordnad myndighetsprocess bidrar till ett smidigt mottagande och att individer snabbt kan komma
vidare i sin flyttprocess. Digitala plattformar och checklistor som samlar relevant information och
visar de olika stegen i processen är exempel på insatser för att underlätta och förenkla. Allt fler
regioner och kommuner erbjuder digitala tjänster, seminarier och rådgivning redan i samband med
attraktionsfasen som en del av helhetserbjudandet.
På den regionala och lokala nivån handlar det bland annat om information om och tillgången till
boende, skola och barnomsorg samt jobb för medföljande. För den internationella målgruppen
tillkommer frågor gällande språkkurser och tillgång till nödvändiga privata tjänster, exempelvis öppna
bankkonto. Olika typer av välkomstevent är en annan typ av insats som hör hemma i den här fasen.

5.3 Integrera
I denna del av cykeln placerar sig frågor som rör långsiktig trivsel. Social och yrkesmässig integration
är avgörande för hur bra en person trivs och kommer till sin rätt på den nya platsen. Detta gäller även
eventuellt medföljande familj.
Insatser som är typiska i denna fas syftar till att tillhandahålla och tillgängliggöra mötesplatser och
sammanhang för dem som flyttat till platsen. Här ingår att erbjuda stöd till arbetsgivare för att
underlätta vid internationella rekryteringar. Även mer långsiktiga frågor kopplat till utbud och kvalitet
på barnomsorg och skola, infrastruktur samt tillgång till boende är stor betydelse i den här fasen. För
den internationella målgruppen kan det vara viktigt att internationella skolor finns.
Ansvaret ligger ofta på regional och kommunal nivå, men det finns också myndighetsärenden som till
exempel hur lätt eller svårt det är att förlänga ett uppehållstillstånd eller ansöka om internationellt IDkort som påverkar integrationen på platsen.

5.4 Bygga varumärke
Om en plats framgångsrikt kan erbjuda relevanta insatser och tjänster i de tre föregående faserna
medför det att fler talanger och deras familjer väljer att stanna kvar på längre sikt. De blir även goda
ambassadörer när de talar gott om platsen och dess erbjudande vilket stärker platsens anseende i
världen.
Samtidigt kan staden arbeta med att bygga sitt varumärke genom strategier och aktiviteter som syftar
till att skapa en attraktiv plats och tydliga konkurrensfördelar. Genom att tydligt positionera platsen
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möjliggör man för att fler skall upptäcka och intressera sig för platsen. Detta arbete kallas för
platsvarumärke. Det är ofta viktigt att både lyfta fram platsens livskvalité liksom viktiga, spännande
branscher och innovationsmiljöer.

5.5 Samordning och samverkan
Samordningen och samverkan mellan olika aktörer för att hålla ihop de olika insatserna i TAM-hjulets
faser är som tidigare nämnts avgörande för hur väl vi lyckas med attraktionsprocessen som helhet.
Samverkan krävs med många olika aktörer exempelvis med arbetsgivare, branschorganisationer,
science parks, föreningar och myndigheter men också på olika nivåer, från nationell till regional och
lokal nivå. Det också nödvändigt med samordning inom kommunens verksamhet, där olika
verksamhetsområden behöver arbeta gemensamt med frågor som rör attraktion, mottagande och
integration.
Samordningen kan skötas av en offentlig aktör, som en kommun eller region, eller bestå av ett
offentligt-privat partnerskap. I vissa fall kan en privat aktör, som en handelskammare, ansvara för
samordningen. Det är dock alltid nödvändigt att det finns ett utpekat team eller individ som bär det
övergripande ansvaret för samordningen.
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6. Skövde – övergripande styrkor och svagheter
För att få djupare kunskap om Skövdes styrkor och svagheter kopplat till de olika faserna i
attraktionsmodellen har ett analysunderlag tagits fram.
Redan 2019 intervjuades ett 30-tal olika företrädare för företag, organisationer samt personer som
flyttat till Skövde, såväl nationella som internationella. Under 2021 har ett tiotal nyckelpersoner
djupintervjuats och en workshop med intressenter som representerar olika yrkesområden har
genomförts för att få en uppdatering av nuläget i spåren av pandemin. Utöver intervjuerna har också en
enkät riktad till personer som flyttat till/återvänt till Skövde de senaste tio åren spridits via sociala
medier och genom andra kanaler, med cirka 400 enkätdeltagare totalt varav knappt 100 med
internationell bakgrund.
En tydlig styrka är att många flyttar till Skövde på grund av arbete. Det finns stora arbetsgivare, en
relativt bred arbetsmarknad med starka, expansiva branscher inom till exempel spelutveckling och
avancerad produktion. Baksidan är att faktorer som fritid och familjeliv är svagare, där endast ett fåtal
anger dessa faktorer som anledning till flytt.
Styrkor som lyfts fram i Etableringsprogrammet3 gäller även här, som till exempel kommunens
mångsidiga näringslivsstruktur med tydliga styrkeområden, inte minst kopplat till forskning och
utbildning på Högskolan i Skövde.
Enkätsvaren visar att den internationella målgruppen anser att Skövde är en trygg och välkomnande
plats, med närhet till natur och idrottsmöjligheter. Det geografiska läget beskrivs också som något
positivt. Några ser en styrka i att Högskolan i Skövde attraherar många internationella studenter till
kommunen.
Den svensktalande målgruppen talar i högre grad om berget Billingen som en av de främsta styrkorna,
följt av lagom storlek på staden och det geografiska läget med pendlingsmöjligheter till flera andra
städer.
Bostadssituationen är den tydligaste svagheten. Många, både inom målgrupperna för talangattraktion
och rekryterande arbetsgivare, upplever att det är svårt att hitta ett första boende. Det gäller framför
allt den internationella målgruppen som inte har samma kunskap om bostadsmarknaden, kösystem
eller ett nätverk att förlita sig på.
Att rekrytera internationellt är en annan utmaning som framför allt mindre arbetsgivare upplever.
Myndighetsprocessen beskrivs som svårhanterlig och man efterfrågar en stöd- och rådgivande
funktion. Situationen är problematisk så till den grad att en del arbetsgivare avstår från internationella
rekryteringar trots att de lyckats attrahera en individ med den nyckelkompetens verksamheten behöver.
Många arbetsgivare beskriver svårigheten i att ge en bild av Skövdes erbjudande till dem som flyttar
hit, inte minst på engelska.

3

KS2019.0476-2 Program Business Attraction Management 2020-2024, se bilaga 1
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Den internationella målgruppen rankar möjligheten att hitta arbete för medföljande partner bland de
största utmaningarna. Att hitta ett arbete som motsvarar den egna eller partners kompetensnivå hamnar
också högt på listan över utmaningar.
I övrigt upplevs svårigheter i hanteringen av administrativa frågor och en upplevelse av svagt
kulturutbud. Den svensktalande målgruppen framhåller, vid sidan av bostadsfrågan, att det är en
utmaning att lära känna nya människor. Även den nationella målgruppen upplever utmaningar med
hantering av administrativa ärenden, som till exempel barnomsorgsfrågor, för litet kulturutbud och att
hitta information om kommunen innan flytt. Några efterlyser också mer välkomstinformation- och
erbjudanden i samband med flytt till kommunen.
Enkäten visar också att många, framför allt den yngre målgruppen, upplever att kommunen och
stadskärnan saknar puls, där till exempel nöjesutbudet och öppettiderna lyfts fram som begränsade.
Såväl den nationella som den internationella målgruppen uttrycker i sina svar att det är svårt att ta sig
fram i och runt Skövde utan bil. Yngre individer och de som tidigare bott i storstadsregioner saknar i
högre grad körkort och är vana att förlita sig på lokaltrafiken som transportmedel.

7. Hörnstenarna i programmet
Arbetssättet i programmet bygger på de grundläggande principerna för Talent Attraction Management
(TAM) som beskrivits i avsnitt 5.
Programmets huvudsyfte är att identifiera strategier för varje del i TAM-modellen baserat på det som
framkommit i analysarbetet. Med en gedigen analys av nuläget som utgångspunkt ser vi att störst
fokus bör ligga på de delar i TAM-modellen som handlar om att ta emot och integrera kompetens på
platsen. Det är på dessa områden vi har upptäckt de största gapen mellan nuläge och önskat läge – där
vi behöver vara för att kunna konkurrera om talangerna. Med effektiva strategier för att välkomna och
integrera talanger skapar vi i nästa led nöjda ambassadörer för platsen som i sin tur hjälper till att
bygga ett gott rykte.
Vi har också i analysen sett att internationell kompetens genomgående är i större behov av stöd än
nationella målgrupper. I det fortsatta arbetet bör vi därför lägga extra fokus på strategier och insatser
som underlättar för internationellt rekryterande företag och internationella talanger.
Under processen med att ta fram detta program har samarbetspartners och arbetsgivare varit en viktig
del i arbetet och det är av största vikt att en god dialog och samarbete bibehålls framöver.

7.1 Strategin med avseende på attraktion





Fokusera på de proaktiva attraktionsinsatserna på branscherna inom Skövdes spetsområden
Erbjuda stöd till övriga branscher som upplever kompetensbrist
Fokusera på talanger inom framtagen målgruppsanalys – se bilaga (platsvarumärket)
Arbeta med målgruppsinriktad och relationsbyggande kommunikation inom ramen för
platsvarumärket
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7.1.1 Fokusera på de proaktiva attraktionsinsatserna på
branscherna inom Skövdes spetsområden
Utifrån de styrkor och möjligheter som identifierats i Skövde kommuns etableringsprogram är det
logiskt att inrikta de proaktiva marknadsförings- och rekryteringsinsatserna mot kompetens som
framför allt efterfrågas inom Skövdes utpekade spetsområden. Marknadsförings- och
rekryteringsinsatser för att attrahera kompetens inom dessa områden bör göras såväl nationellt som
internationellt.
De spetsområden som identifierats och som har en särskild potential utifrån det här synsättet är:
1. Kunskapen runt framtidens produktionsteknik. Här avses bland annat tillämpningen av
robotisering, virtual engineering, virtual reality, AI och simulering inom den traditionella tillverkande
industrin. Hit räknas också andra kompetenser som efterfrågas som en följd av industrins omställning
mot elektrifiering, digitalisering och hållbarhet.
Möjlig målgrupp för det proaktiva arbetet: Framför allt ingenjörer inom IT, elektronik,
maskinteknik och industriell ekonomi, liksom processoperatörer och produktionstekniker, men också
projektledare och personer med supply chain- och logistikkompetens.
2. Digitala beslutsstöd. Området handlar om insamling, analys och tillämpning av olika datamängder
för att skapa skarpa och träffsäkra beslutsstöd. Det här är ett område där det finns kopplingar till
många olika sektorer i näringslivet. Bland annat finns i dag en koncentration av mjukvaruföretag
riktade mot finanssektorn i Skövde i dag och som befinner sig i kraftig tillväxt.
Målgrupp för det proaktiva arbetet: Utvecklare, systemvetare och ingenjörer inom IT.
3. Dataspelsutveckling. Här har Skövde lyckats skapa lyskraft nationellt och internationellt i
branschen genom flera internationella spelsuccéer och har i dag en position att vidareutveckla.
Möjlig målgrupp för det proaktiva arbetet: Framför allt seniora, erfarna utvecklare. Dessa är ofta
svåra att hitta och attrahera från övriga Sverige, varför internationella marknader kan behöva
prioriteras.
Samtidigt kan arbetsgivare som inte räknas till spetsarna behöva stöd för sin rekrytering, varför vissa
insatser också bör vara öppna för dem (se punkt 7.1.2).

7.1.2 Erbjud stöd till övriga branscher som upplever
kompetensbrist
Även om det är motiverat att fokusera proaktiva attraktionsinsatser mot Skövdes spetsar är det också
viktigt att stödja arbetsgivare i andra branscher som upplever kompetensbrist. Arbetsmetoder och
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koncept för attraktion ska därför kunna tillämpas även på andra yrkesgrupper, där insatser och
kampanjer sker utefter behov. Ett exempel är Skaraborgs Sjukhus, som med 4500 anställda har ett
stort behov av att rekrytera sjukvårdspersonal men också personal inom de spetskompetenser som
utpekas ovan. Även Försvarsmakten och Skövde kommun kommer ha ett stort rekryteringsbehov de
kommande åren inom flera kompetensområden.

7.1.3 Fokusera på talanger inom framtagen målgruppsanalys
Inom ramen för Skövde kommuns platsvarumärkesarbete har en målgruppsanalys4 genomförts för att
ta reda på vilka målgrupper som är aktuella för det proaktiva arbetet. Syftet är att underlätta för alla
som ska marknadsföra Skövde och att kunna göra mer träffsäkra och riktade kommunikationsinsatser
som når fram till målgrupperna. Målgruppsanalysen har genomförts genom djupintervjuer och
enkätundersökningar inom områdena fintech, smart industri och spelutveckling.
De behov, utmaningar och intressen som identifierats i målgruppsanalysen stämmer väl överens med
det som framkommit i analysarbetet inför detta program.

7.1.4 Arbeta med målgruppsinriktad och relationsbyggande
kommunikation inom ramen för platsvarumärket
Träffsäker marknadsföring är av största vikt för att attrahera rätt kompetens. Ett allt vanligare sätt att
attrahera personer till en plats och dess arbetsgivare är så kallad kollaborativ rekrytering, där platsens
varumärke används som paraply för en antal arbetsgivares eller branschers gemensamma
rekryteringsinsatser.
Att flytta till en ny plats är ofta ett långsiktigt beslut som kan mogna fram över tid. Därför är det
viktigt för en plats att bygga en långsiktig relation till dem de vill attrahera. Detta görs genom att
löpande kommunicera jobbmöjligheter och annat relevant innehåll till målgruppen (så kallad
retargeting).

7.2 Strategin med avseende på mottagande







Främja bostadslösningar som passar olika målgrupper
Underlätta medföljandes möjligheter till arbete och integration
Erbjuda vägledning kring relocationprocessen
Tillgängliggöra samhällsservice och information för nyinflyttade
Utveckla möjligheten till internationell barnomsorg och utbildning

7.2.1 Främja bostadslösningar som passar olika målgrupper
Analysen som föregick detta program visar att den upplevda bostadsbristen är ett hinder för att
attrahera arbetskraft till kommunen, i synnerhet från den internationella målgruppen.

4

Målgruppsrapport, platsvarumärket, se bilaga 2
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Skövde kommun bör därför fortsätta långsiktiga satsningar på bostadsbyggnation och möjliggöra ett
varierat utbud av bostäder. Det kan handla om studentbostäder och mellanlandningsbostäder, olika
ägandeformer och prislägen.
På kortare sikt finns det också ett behov av att bättre synliggöra och tillgängliggöra vakanta bostäder.
Ett sätt att göra det på kan vara en gemensam bostadsportal där hela utbudet finns överskådligt. Ett
annat är att skapa ett kösystem som underlättar för rekryterande arbetsgivare och för dem som flyttar
till platsen på grund av arbete inom ett spetsområde.
Den internationella målgruppen som ofta får vänta på svenskt personnummer kan behöva särskilda
insatser. Att skapa möjligheter till mellanlandningsboende som är av mer temporär natur för
internationella talanger, entreprenörer och distansarbetare är ett exempel på insats för att möta
målgruppernas behov.
Samarbeten och dialog kring bostadsfrågan med Skövdebostäder och de privata fastighetsägarna i
Skövde kan leda till nya lösningar i syfte att underlätta för talanger att hitta bostad. En ytterligare
möjlighet att underlätta bostadssituationen är att synliggöra bostadsutbudet i andra, närliggande
kommuner. Detta kan ske i samverkan under ett gemensamt Skaraborgsparaply genom exempelvis
”Livet i Skaraborg”.

7.2.2 Underlätta medföljandes möjligheter till arbete och
integration
Ett av de främsta skälen till att ett par eller en hel familj lämnar en plats är att medföljande inte hittar
ett lämpligt arbete eller inte trivs på platsen. Flera arbetsgivare i Skövde vittnar om att personer med
nödvändiga spetskompetenser har tackat nej till jobberbjudande på grund av avsaknad av
karriärmöjligheter för medföljande partner.
Genom att tillvarata kompetensen hos båda personerna i ett par tillförs ytterligare kompetens till
Skövdes arbetsgivare. Ibland kan det behövas extra stöd för att hjälpa medflyttande att snabbt hitta en
väg till arbete. Olika typer av utbildningsinsatser kan underlätta och skynda på processen. Dessa
insatser bör rikta sig till framför allt den internationella målgruppen. Här kan generella
arbetsmarknadsinsatser inom livslångt lärande och omställning bli aktuella att dra nytta av (se mer
under 7.3.3). På andra platser finns framgångsrika exempel där man inrättat en talangpool för
medföljande. Talangpoolen blir ett användbart verktyg för att få överblick av medföljande och deras
kompetenser för att lättare kunna matcha dem mot arbete. Ett samarbete mellan Skaraborgs
kommuner, exempelvis inom ramen för ”Livet i Skaraborg” skulle kunna öka medföljandes
möjligheter till arbete inom rimlig tid.

7.2.3 Erbjuda vägledning kring relocationprocessen
Många arbetsgivare, framför allt små- och medelstora företag, ser ett ökat behov av att vända sig
utanför Sveriges gränser för att hitta den kompetens de behöver. Många av dem uppger dock att de
upplever så stora utmaningar kring de myndighetsprocesser internationella rekryteringar kräver att de
väljer att avstå från att rekrytera den kompetens de behöver.
Att erbjuda en vägledningsresurs som bistår med råd och lotsar rätt kring internationella rekryteringar
är ett exempel på insats i syfte att underlätta processen. Här finns det möjlighet att dra nytta av det
samarbete som finns mellan Skövde och samverkansplattformen Move to Gothenburg, West Sweden
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med tillhörande International House Gothenburg, men det finns också ett behov att utveckla och
komplettera med lösningar anpassade efter situationen i Skövde.

7.2.4 Tillgängliggöra samhällsservice och information till
nyinflyttade
Den samhällsservice och information som många av oss tar för givet kan vara svår att hitta, alternativt
är inte anpassad för en person som flyttar från en annat land. Såväl nyinflyttade som arbetsgivare
efterlyser mer information om Skövde och platsens erbjudande, framför allt på engelska.

7.2.5 Utveckla möjligheten till internationell barnomsorg och
utbildning
Det kan också finnas behov av att utveckla nya tjänster, som till exempel en internationell skola och
fler internationella program på befintliga skolor. För dem som kommer med sin familj på ett
tidsbegränsat kontrakt och flyttar ofta möjliggör internationell skola en oavbruten skolgång men det
kan också finnas andra anledningar varför man önskar en internationell skolgång för sina barn.
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7.3 Strategin med avseende på integration






Utveckla och tillgängliggöra platsens kultur- och fritidsliv
Skapa och tillgängliggör fler mötesplatser för nyinflyttade, framför allt för den internationella
målgruppen
Utveckla Skövde som studentstad
Främja satsningar på livslångt lärande och omställning

7.3.1 Utveckla och tillgängliggöra platsens kultur- och fritidsliv
I den enkätundersökningen som genomförts framgår att många i den internationella målgruppen och
bland de yngre, exempelvis Högskolan i Skövdes studenter, upplever att Skövde kan bli en mer
levande, öppen stad.
Önskemål om att fortsätta utveckla stadskärnan och erbjuda fler evenemang och mötesplatser, ett
större utbud av caféer, restauranger och nöjesaktiviteter med längre öppettider uttrycks i enkätsvaren.
Även andra områden utanför stadskärnan bör inkluderas i arbetet. Det är också viktigt att
tillgängliggöra det befintliga utbudet. Ett exempel är att informera om nöjes- och fritidsutbud på flera
än ett språk för att bättre inkludera den internationella målgruppen. Goda kommunikationer som gör
det lätt att ta sig mellan olika områden är en förutsättning, liksom en väl fungerande aktivitetskalender
samt överskådligt föreningsregister.

7.3.2 Skapa och tillgängliggör fler mötesplatser för nyinflyttade,
framför allt för den internationella målgruppen
Nyinflyttade har ofta stora behov av att träffa nya människor och bygga upp ett kontaktnät. Det kan
handla om både sociala och mer yrkesmässiga mötesplatser. Välkomst- och inflyttarevent är ett sätt att
möta behovet. Även karriär- och nätverksevent kan vara möjliga insatser som underlättar att knyta nya
kontakter, liksom att skapa mentorsprogram där den nyinflyttade internationella målgruppen tilldelas
en mentor som kan vägleda dem yrkesmässigt och socialt.

7.3.3 Utveckla Skövde som studentstad
Att fortsätta utveckla Skövdes attraktivitet som studentstad bör ligga i fortsatt fokus. Studenterna vid
Högskolan har redan gjort ett aktivt val att flytta till Skövde för studier. Det kommer därför krävas
mindre resurser att behålla en student än att attrahera en helt ny person utifrån.
En av de viktigaste faktorerna som avgör om studenter stannar i kommunen är om de upplever att det
finns intressanta karriärmöjligheter, varför insatser som handlar om att koppla ihop studenter med
arbetslivet i kommunen blir extra viktiga. Även om karriärmöjligheter är av stor betydelse spelar andra
faktorer också en stor roll när det kommer till platsens attraktivitet som studentstad. Möjligheten att
hitta ett passande boende liksom utbud av nöjen och fritidsaktiviteter är avgörande för trivseln.
Näringslivsenheten har under 2022 anställt en studentstadssamordnare som kommer arbeta med att
utveckla Skövde som studentstad och förbättra erbjudandet till de studenter som befinner sig i
kommunen. Tre fokusområden har i samverkan med Högskolan i Skövde, Studentkåren i Skövde och
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flera andra intressenter identifierats. Områdena som pekats ut som extra viktiga är arbetsliv och
karriär, leva och må bra samt studentbostadsfrågan.

7.3.4 Främja satsningar på livslångt lärande och omställning
När arbetslivet utvecklas allt fortare blir satsningar på livslångt lärande, kompetensförsörjning och
omställning allt viktigare, där fler måste vara beredda på att kompetensutveckla eller skola om sig
under sitt yrkesliv. Ett exempel är den strukturomvandling som sker inom fordonsindustrin, där
förbränningsmotorer snabbt ersätts av elmotorer, vilket leder till nya kompetensbehov. För en individ,
till exempel en medföljande, kan möjligheten till kompetensutveckling eller omskolning vara vägen
till att hitta ett jobb.
På detta område pågår många insatser på både kommunal och regional nivå och det finns stor potential
i att koppla ihop satsningar på livslångt lärande och omställning med talangattraktion. Undersökningar
visar att personer är mer benägna att flytta till en plats där det finns fler möjligheter än bara det
aktuella arbetserbjudandet om personen längre fram önskar byta arbetsgivare eller till och med
bransch. Genom att koppla ihop talangattraktion med talangutveckling kan Skövde stärka sitt
helhetserbjudande.
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7.4. Strategin med avseende på att bygga varumärke



Använd platsvarumärket som verktyg för att förstärka Skövdes erbjudande
Ta till vara goda exempel och lyft fram ambassadörer för platsen

7.4.1 Använd platsvarumärket som verktyg för att förstärka Skövdes erbjudande
Skövdes platsvarumärkesstrategi, som lanserades under 2021, kan ge stadga och riktning också till
insatser inom talangattraktion. Kampanjer som lanseras inom ramen för det arbetet kan också öppna
dörrar på nya marknader, där talangattraktionsinsatser kan följa på mer generella
marknadsföringsinsatser. Strategin anger generella riktlinjer för vilken bild av Skövde som ska visas
upp, vilka också kan kompletteras med mer specifika värden och budskap som kopplar till näringsoch arbetslivet i kommunen.

7.4.2 Ta tillvara goda exempel och lyfta fram ambassadörer för
platsen
Att lyfta goda exempel och ambassadörer medför fördelar i form av trovärdig och kostnadseffektiv
marknadsföring samt ett bättre mottagande till nyinflyttade. Ett exempel är att arbeta med
platsbaserade ambassadörsnätverk där ambassadörerna också kan bli en resurs för idéskapande och
feedback på utvecklingsinsatser.
Ett ambassadörsnätverk kan bestå av personer som befinner sig i Skövde, som kanske själva har flyttat
dit, eller personer i omvärlden som har en koppling till Skövde (eller både och). Att vara ambassadör
för en plats kan vara ett hedersuppdrag som gör att man vill dela information om platsen till sina
vänner och nätverk. Ambassadörerna kan också fungera som kontaktpersoner och lotsar för andra som
vill flytta till platsen.

7.5 Samordning, utveckling och lärande
Samordningen och samverkan mellan aktörerna och effektiva insatser runt hela TAM-cykeln blir helt
avgörande för en individs upplevelse av att flytta till en plats och kommer påverka trivsel och i
förlängningen hur länge personen väljer att stanna på platsen.
För att få samverkan att fungera effektivt är det av största vikt att det är tydligt vem som har
samordningsansvar. I nuläget har Skövde kommun det självklara samordningsansvaret. På sikt,
beroende på hur behoven utvecklas finns möjlighet att skapa ett offentligt-privat partnerskap, där
arbetsgivare, både offentliga och privata, deltar och delfinansierar arbetet. En fördel med ett sådant
samarbete är att arbetsgivarnas engagemang och ägarskap kring frågorna kan antas höjas och leda till
än bättre lösningar som möter arbetsgivarnas behov. En annan är utökade möjligheter till finansiering
som möjliggör att fler skräddarsydda lösningar och aktiviteter genomförs.
Till följd av den tilltagande kompetensbristen utvecklas området talangattraktion för platser mycket
snabbt. En viktig beståndsdel i arbetet är och bör även framöver vara omvärldsbevakning och utbyte
med andra kommuner och regioner kring attraktionsarbete.
17 (18)

2 Beslut avseende program för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun - KS2022.0253-4 Beslut avseende program för Talent Attraction Management (TAM) för Skövde kommun : TAM-program_Skövde_slutgiltig version 220620.docx

8. Genomförande av programmet – koppling till
handlingsplaner
TAM-programmets syfte är att ge en inriktning för hur Skövde skall arbeta proaktivt med
talangattraktion över tid. Det bör revideras då förutsättningar både lokalt och i omvärlden förändras,
dock senast efter fem år. Hur arbetet ska bedrivas på en mer taktisk nivå ska beskrivas i
handlingsplaner. I dag finns ”Handlingsplan för förbättrat företagsklimat” och ”Samverkansavtalet
med Högskolan i Skövde” att förhålla sig till. Som komplement till de befintliga handlingsplanerna
skall en specifik handlingsplan för TAM-arbetet tas fram som uppföljning på detta program. Skövde
kommuns näringslivsenhet ansvarar för att tillsammans med de samarbetspartners, nyckelintressenter
och arbetsgivare som hittills varit involverade i processen ta fram handlingsplanen.
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2 Kommunstyrelsen

2022-09-05
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Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta programmet för Talent Attraction Management
(TAM) för Skövde kommun.
Bakgrund
Skövde kommuns näringslivsenhet har arbetat fram förslag till program för Talent Attraction
Management (TAM).
Kompetensbrist är idag ett av de främsta tillväxthindren för många företag, samtidigt som
möjligheterna för offentliga verksamheter att upprätthålla välfärden påverkas av brist på
nyckelkompetens. Flera rapporter, bland annat från Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen
beskriver kompetensutmaningen och vilka konsekvenser bristen på nyckelkompetenser kan
medföra. Även i Skövde har arbetsgivare under en längre tid pekat ut bristen på rätt
kompetens som ett tillväxthinder och en utmaning som påverkar kommunens företagsklimat
negativt samt förmågan att upprätthålla samhällsservice och välfärd. Inom vissa branscher
blir det allt vanligare att man behöver söka sig utanför Skövde och ibland även Sveriges
gränser för att hitta den kompetens man behöver, speciellt till seniora befattningar. Tillgång
till rätt kompetens är också ett av de främsta skälen och kan vara avgörande när ett företag
väljer plats för en nyetablering eller investering.
Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft tilltar, inte bara mellan arbetsgivare utan också
platser och länder. Allt fler kommuner och regioner vässar sina erbjudanden för att hjälpa
arbetsgivare att attrahera talanger. Samtidigt arbetar de aktivt med insatser i syfte att
underlätta för nyckelkompetenser och dess medföljande inför och efter flytt för att skapa
goda möjligheter till etablering och trivsel på den nya platsen. Att kunna erbjuda ett
attraktivt mottagande och välfungerande system för integration gör att de personer som
flyttat till platsen stannar kvar på längre sikt samt skapar gott rykte och bidrar till att bygga
platsens varumärke.
Näringslivsenheten har sedan ett par år arbetat med attraktion och mottagande av talanger.
En anställd har området som huvudansvar och arbetar tillsammans med Skövde kommuns
platsmarknadsförare och studentstadssamordnare för att stärka Skövde kommuns arbete med
talangattraktion. Platsvarumärket som antogs under 2021 och arbetet med att utveckla
platsens varumärke ger goda förutsättningar att positionera Skövde såväl nationellt som
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internationellt. Som komplement behövs insatser för att stärka upp Skövde kommuns
förmåga att ta emot och integrera de personer som flyttar till Skövde för arbete. Ofta är det
långa och komplicerade processer som ligger bakom en flytt från en plats till en annan,
speciellt över landsgränser. För att kunna konkurrera om ”talangerna” behöver vi aktivt
arbeta för att vara en attraktiv plats med goda förutsättningar att attrahera, ta emot och
integrera de kompetenser arbetsgivarna behöver. Syftet med detta program är således att
genom strategier och vägval skapa långsiktighet, energi och riktning till det fortsatta arbetet
med Skövdes kompetensförsörjning.
Handlingar
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Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

169/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta programmet för Talent
Attraction Management (TAM) för Skövde kommun.
Bakgrund
Skövde kommuns näringslivsenhet har arbetat fram förslag till program för Talent Attraction
Management (TAM).
Kompetensbrist är idag ett av de främsta tillväxthindren för många företag, samtidigt som
möjligheterna för offentliga verksamheter att upprätthålla välfärden påverkas av brist på
nyckelkompetens. Flera rapporter, bland annat från Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen
beskriver kompetensutmaningen och vilka konsekvenser bristen på nyckelkompetenser kan
medföra. Även i Skövde har arbetsgivare under en längre tid pekat ut bristen på rätt
kompetens som ett tillväxthinder och en utmaning som påverkar kommunens företagsklimat
negativt samt förmågan att upprätthålla samhällsservice och välfärd. Inom vissa branscher
blir det allt vanligare att man behöver söka sig utanför Skövde och ibland även Sveriges
gränser för att hitta den kompetens man behöver, speciellt till seniora befattningar. Tillgång
till rätt kompetens är också ett av de främsta skälen och kan vara avgörande när ett företag
väljer plats för en nyetablering eller investering.
Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft tilltar, inte bara mellan arbetsgivare utan också
platser och länder. Allt fler kommuner och regioner vässar sina erbjudanden för att hjälpa
arbetsgivare att attrahera talanger. Samtidigt arbetar de aktivt med insatser i syfte att
underlätta för nyckelkompetenser och dess medföljande inför och efter flytt för att skapa
goda möjligheter till etablering och trivsel på den nya platsen. Att kunna erbjuda ett
attraktivt mottagande och välfungerande system för integration gör att de personer som
flyttat till platsen stannar kvar på längre sikt samt skapar gott rykte och bidrar till att bygga
platsens varumärke.
Näringslivsenheten har sedan ett par år arbetat med attraktion och mottagande av talanger.
En anställd har området som huvudansvar och arbetar tillsammans med Skövde kommuns
platsmarknadsförare och studentstadssamordnare för att stärka Skövde kommuns arbete med
talangattraktion. Platsvarumärket som antogs under 2021 och arbetet med att utveckla
platsens varumärke ger goda förutsättningar att positionera Skövde såväl nationellt som
internationellt. Som komplement behövs insatser för att stärka upp Skövde kommuns
förmåga att ta emot och integrera de personer som flyttar till Skövde för arbete. Ofta är det
långa och komplicerade processer som ligger bakom en flytt från en plats till en annan,
speciellt över landsgränser. För att kunna konkurrera om ”talangerna” behöver vi aktivt
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arbeta för att vara en attraktiv plats med goda förutsättningar att attrahera, ta emot och
integrera de kompetenser arbetsgivarna behöver. Syftet med detta program är således att
genom strategier och vägval skapa långsiktighet, energi och riktning till det fortsatta arbetet
med Skövdes kompetensförsörjning.
Handlingar

TAM-program_Skövde_slutgiltig version 220620.docx
Bilaga 1 KS2019.0476-2 Program Business attraction management 2020-2024
Bilaga 2-Målgruppsrapport - Platsvarumärket.pdf
Skickas till

Louise Hallberg, näringslivsutvecklare
Ramona Nilsson, näringslivschef

120/22 Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023 - KS2022.0242-4 Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023 : Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-05-30
Diarienummer: KS2022.0242-4
Handläggare: Emma Stefansson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ny gemensam
avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2023.

Bakgrund
Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det är
framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. Avfallsbranschen är
transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det stor påverkan på den totala
kostnadsbilden.
Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr per
ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten beräknas till 5,5 mnkr för
år 2022. Om ytterligare höjningar av skatten kommer ske inför år 2023 är i nuläget oklart.
Kostnader för utsläppsrätter för värmeverken ökar och kommer på sikt att föras över till
avfallslämnaren. Det innebär ökade kostnader för förbränning under kommande år.
Effektivisering och besparingar
För att möta de kostnadsökningar som nämnts ovan fortsätter utbyggnaden av ”Sortera
säcken” för att minska förbränningskostnader, förbränningsskatt och transporter. Sidlastning
införs i fler områden för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal transporter
samt åtgärder för att förmå fler kunder att välja digitala fakturaalternativ för minskade
faktureringskostnader.
Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023
Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning med
ca 6 mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett balanserat
resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om ekonomi i
balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott återstår att se med
tanke på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och entreprenader.
Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare
prognostiserats.

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-05-30
Diarienummer: KS2022.0242-4
Handläggare: Emma Stefansson

Gemensam taxa för (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda kommuner)
I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 mnkr och
intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr.
Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med fyra tömningar per år i
enlighet med de nya avfallsföreskrifterna.
Grundavgifter
Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 40 kr per år till 940 kr.
Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus föreslås höjas med 20 kr per år
till 470 kr.
Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med 5 procent vilket
motsvarar ca 800 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt ökade
drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av slam.
Handlingar
§ 27 Gemensam avfallstaxa för kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
7.1 Skrivelse gemensam avfallstaxa 2023
7.2 Gemensam avfallstaxa 2023

Skickas till
Avfall & Återvinning Skaraborg

Handläggare
Emma Stefansson
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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Avfallstaxa 2023
Gäller i kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
Gäller från 2023-01-01
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Allmänna bestämmelser
Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för avfall som kommer från

hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från
hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som
hushållsavfall.

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §.
Avfall & Återvinning Skaraborgs ansvar och denna avfallstaxa omfattar inte det avfall som
producenterna har ansvar för enligt 15 kap. 12 § i miljöbalken.

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning

Skaraborg.

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med

förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och Avfall & Återvinning

Skaraborgs direktion föreslår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna

ska kunna samordnas.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Principer

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament
ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd
(Miljöbalken 27 kap 4-6 §§).

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i
samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §).

Återvinningscentraler (ÅVC)
Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften. Avgifter tillämpas
för avlämning av större mängder fastighetsrelaterat avfall.
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Utformning
I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar,
hämtning av latrin samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd,

byte av kärl och hämtning av grovavfall mm. Den totala avgiften består av en grundavgift och en
hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad
hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande.

Grundavgift

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt
övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.
Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras
enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.
-

-

Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet
småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.

Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär
förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte

-

sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.

Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen,
samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med
personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och
behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek,
hämtningsintervall och behandlingskostnad.

Speciella avgifter

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar Avfall &
Återvinning Skaraborg om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och

behandlingskostnader etc.
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Fastighetsägarens ansvar
Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning

Skaraborg.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den

som är ansvarig för att teckna abonnemang med Avfall & Återvinning Skaraborg för den del av

avfallet som utgörs av hushållsavfall. Förbundet kan godkänna att samfällighet, vägförening eller
liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende:
-

-

ägarförhållanden

abonnemangets omfattning
placering av behållare

utebliven hämtning etc.

Anmälan sker antingen till Avfall & Återvinning Skaraborg, dess entreprenörer eller till av

förbundet anlitat faktureringsföretag. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför
högre avgift, kan denna påföras retroaktivt.

Betalning
Fastighetsägaren ska betala avgifter till Avfall & Återvinning Skaraborg eller till av förbundet

anlitat faktureringsföretag enligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott.
Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften
inom tid som anges på fakturan kan påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen

(1975:635) från den dag betalning skulle ha skett tillkomma. Om betalning ändå inte sker, går
ärendet vidare till inkasso.
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Avgifter
Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms).
För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och
eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning).

Grundavgifter

Småhus och verksamheter

940 kr per år

Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus

470 kr per år

Hämtningsavgifter
Abonnemang avsedda för småhus
Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall
Matavfall 1 gång / 2 veckor
Restavfall 1 gång / 4 veckor
Kärl 140 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

Grundavgift
940 kr

Hämtningsavgift

Summa
avgift (kr/år)

715 kr

1 655 kr

Kärl 190 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

940 kr

1 105 kr

2 045 kr

1 430 kr

2 370 kr

Kärl 370 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

940 kr
940 kr

2 120 kr

3 060 kr

Kärl 240 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall
(kan ej nytecknas)

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats
delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.
Endast kärl i storlek 140 liter kan nytecknas.
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Matavfall 1 gång / 2 veckor
Restavfall 1 gång / 2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa
avgift (kr/år)

940 kr

1 015 kr

1 955 kr

Kärl 190 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

940 kr

1 405 kr

2 345 kr

940 kr

1 730 kr

2 670 kr

Kärl 370 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

940 kr

2 420 kr

3 360 kr

Enbart för familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då
särskilda behov finns till följd av sjukdom.

Kärl 140 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

Kärl 240 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall
(kan ej nytecknas)

Miniabonnemang restavfall

(Gäller vid beviljad ansökan om
miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas
fram då hämtning beställts.)
Kärl 190 liter
Tömning 4 gånger/år

Godkänd varmkompost +
restavfall 1 gång / 4 veckor
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter

(kan ej nytecknas)

Årshämtning restavfall

(Gäller vid beviljat undantag för årshämtning. Kärlet
ska endast ställas fram då hämtning beställts.)

Kärl 190 liter
Permanentboende, 2 gånger/år
(kan ej nytecknas)

Grundavgift

Hämtningsavgift

940 kr

190 kr

Grundavgift

Hämtningsavgift

940 kr

715 kr

940 kr

1 105 kr

Grundavgift

Hämtningsavgift

940 kr

95 kr

Summa avgift
(kr/år)

1 130 kr

Summa avgift
(kr/år)
1 655 kr
2 045 kr

Summa avgift
(kr/år)

1 035 kr
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Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall.

Restavfall
1 gång / 2 veckor
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter
Kärl 240 liter

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas)

Summa avgift
(kr/år)

Grundavgift

Hämtningsavgift

940 kr

1 675 kr

2 615 kr

2 690 kr

3 630 kr

940 kr
940 kr
940 kr

1 285 kr

2 225 kr

2 000 kr

2 940 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats
delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Endast
kärl i storlek 140 liter kan nytecknas.

Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet.

Gemensamma behållare

Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.
Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om.

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

940 kr

1 285 kr

2 225 kr

* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund.

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

140 liter restavfall 1 gång/2 veckor
190 liter restavfall 1 gång/2 veckor
240 liter restavfall 1 gång/2 veckor

Hämtningsavgift
(kr/år)
715 kr
1 105 kr
1 430 kr
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Abonnemang avsedda för fritidshus
Avgifter för hämtning under perioden maj – september.

Restavfall

1 gång / 2 veckor
Kärl 140 liter
Kärl 190 liter
Kärl 240 liter

Grundavgift

Hämtningsavgift

470 kr

665 kr

470 kr
470 kr

455 kr
830 kr

Summa avgift
(kr/år)
925 kr
1 135 kr
1 300 kr

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.
Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Miniabonnemang restavfall
under perioden maj-september
(Gäller vid beviljad ansökan om
miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas
fram då hämtning beställts.)

Kärl 190 liter 4 gånger per år

Grundavgift

Hämtningsavgift

470 kr

190 kr

Grundavgift

Hämtningsavgift

470 kr

95 kr

Grundavgift

Hämtningsavgift

470 kr

280 kr

Summa avgift
(kr/år)

660 kr

Årshämtning restavfall
under perioden maj-september
(Gäller vid beviljat undantag för
årshämtning. Kärlet ska endast ställas fram
då hämtning beställts.)

Kärl 190 liter 2 gånger per år
(kan ej nytecknas)

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor
under perioden maj-september
(Kräver godkänd varmkompost)

Kärl 140 liter

Summa avgift
(kr/år)

565 kr

Summa avgift
(kr/år)
750 kr
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Gemensamma behållare

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

Grundavgift

Hämtningsavgift

470 kr

455 kr

Summa avgift
(kr/år)

925 kr

* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund.

Abonnemang för hämtning av latrin

Latrinabonnemang

Hämtningsavgift

Helårsabonnemang

4 275 kr

Sommarabonnemang
under perioden maj – september

3 090 kr

(26 latrinkärl ingår i abonnemanget)

(6 latrinkärl ingår i abonnemanget)

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund.

Försäljning av extra latrinkärl
Extra latrinkärl kan beställas hos Avfall & Återvinning Skaraborg mot avgift enligt nedan. Försäljning av
latrinkärl medges endast till kund med latrinabonnemang.
Försäljning extra latrinkärl

Extra latrinkärl (kr/st.)

Pris/kärl

250 kr
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Abonnemang för sortering av matavfall i flerbostadshus
Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Avfall & Återvinning Skaraborg
avgör minsta antalet kärl.

Hämtningsavgift matavfall
(kr/år)

Kärl 140 liter för matavfall

190 kr

Matavfall 1 gång/2 veckor

398 kr

Matavfall 1 gång/ vecka

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

Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus
570 kr

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.
Avgift (kr/behållare och år)
Restavfall
Kärl 140 liter

Hämtningsintervall
1 gång / 2 veckor
715 kr

(kan ej nytecknas)

Hämtningsintervall
1 gång / vecka

Hämtningsintervall
2 gånger / vecka

Hämtningsintervall
3 gånger / vecka

-

-

-

-

-

Kärl 190 liter

1 105 kr

2 320 kr

Kärl 240 liter

1 430 kr

3 005 kr

Kärl 370 liter

2 335 kr

Kärl 660 liter

3 310 kr
1 055 kr

4 905 kr

6 310 kr

(kan ej nytecknas)

10 300 kr

(kan ej nytecknas)

(kan ej nytecknas)

6 950 kr

14 595 kr

2 795 kr

30 650 kr

(kan ej nytecknas)

-

-

-

-

-

23 880 kr

50 150 kr

-

-

Container 8 kbm

26 130 kr

54 875 kr

115 240 kr

-

Container 10 kbm

28 415 kr

59 670 kr

125 310 kr

270 840 kr

Säck 160-240 liter

(kan ej nytecknas)

(kan ej nytecknas)

Container 3-4 kbm

20 505 kr

Container 6 kbm

11 (19)

120/22 Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023 - KS2022.0242-4 Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023 : 7.2 Gemensam avfallstaxa 2023

Abonnemang för underjordsbehållare

Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas.
Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.

Matavfall i underjordsbehållare
Storlek i kubikmeter (kbm)
Underjordsbehållare 0–3 kbm

Restavfall i underjordsbehållare
Storlek i kubikmeter (kbm)
Underjordsbehållare 0–3 kbm

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm

Extratömning av underjordsbehållare

Hämtningsavgift (kr/år)

Hämtningsavgift (kr/år)

15 855 kr

32 505 kr

Tömning varannan vecka

Tömning varje vecka

Hämtningsavgift (kr/år)

Hämtningsavgift (kr/år)

16 320 kr

33 455 kr

Tömning varannan vecka

Tömning varje vecka

19 315 kr

39 595 kr

se avsnitt Övriga avgifter
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Abonnemang för sortering av matavfall vid restauranger, storkök och andra
verksamheter
Gäller endast efter särskilt godkännande av Avfall & Återvinning Skaraborg.

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunder som har behov av
andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen. Kunden anskaffar och

bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för
kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432).
Kärl 140 liter för matavfall
Hämtningsintervall

Hämtningsavgift
(kr/kärl och år)
950 kr

1 gång/2 veckor

1 995 kr

1 gång/vecka

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas)

4 190 kr

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

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid festivaler,
evenemang etc.
Tecknas efter överenskommelse med Avfall & Återvinning Skaraborg.
Storlek

Kärl 140-240 liter
Kärl 660 liter

Hämtningsavgift
(kr/st. och hämtningstillfälle)
510 kr
645 kr

Container 6 kbm

1 790 kr

Container 10 kbm

2 680 kr

Container 8 kbm
Latrinkärl

2 235 kr

350 kr

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan.
Kärl (kr/st.)
Container (kr/st.)

320 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl)
1 500 kr
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Övriga avgifter
Extra hämtningar och tömningar
Medges endast till kund med abonnemang hos Avfall & Återvinning Skaraborg.

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag
Säck 160-240 liter

Avgift för planerad extra tömning
Tömningsdag fastställs av Avfall & Återvinning Skaraborg eller dess
entreprenörer.

Avgift
kr/säck och hämtning
85 kr

Avgift
kr/ behållare och tömning

Kärl 140 – 240 liter

85 kr

Kärl 370 – 660 liter

100 kr

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag

Kärl 140 - 660 liter

Container 3-10 kbm

Underjordsbehållare 0-5 kbm

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på
ordinarie tömningsdag
Kärl och container, 140 liter – 10 kbm

Avgift
kr/behållare och tömning
520 kr

2 870 kr
3 040 kr

Avgift
kr/behållare och tömning
520 kr
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Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av Avfall & Återvinning
Skaraborg)
Kärl och säckar

Avgift
kr/behållare och tömning

6-15 meter

35 kr

Över 26 meter

170 kr

16-25 meter

85 kr

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.

Tillägg för försvårad tömning
Kärl, säck och container
Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är
försvårande.

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

Avgift/hämtställe och gång
380 kr
150 kr

Byte och hemtagning av kärl och containrar
Innan byte av container tas kontakt med Avfall & Återvinning Skaraborg.
Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare
Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av kärl

Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av container
Hemtagning av container

Avgift per behållare
320 kr

1 430 kr

1 430 kr
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Plockanalys (kvalitetskontroll)
Behållarstorlek

Avgift per behållare
(kr/behållare och tillfälle)

140 liter - 660 liter

440 kr

3 kbm - 10 kbm

Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm

5 400 kr
3 640 kr

Felsorteringsavgift underjordsbehållare
Underjordsbehållare

Avgift per behållare och tillfälle

Matavfall

1 500 kr

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall
Hämtning vid fastighet
Komprimerande sopbil med chaufför
Paketbil med chaufför

Extra medföljande personal

Avgift per tillfälle
2 045 kr
1 370 kr
635 kr

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

Mottagning vid återvinningscentraler
Hushållens sorterade grovavfall

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC)

Avgift per styck
0 kr

120 kr
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Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll
Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda och betalas enligt separata avgifter för
verksamhetsavfall.

Endast mindre mängder asbest tas emot i Avfall & Återvinning Skaraborg regi vid Bångahagen,

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

Komprimerat avfall
Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av förbundet och

prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas)
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Enskilda avloppsanläggningar
Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank

Avgift per tillfälle

Storlek upp till 3,0 kbm

1 050 kr

Storlek 5,1 – 8,0 kbm

1 930 kr

Storlek 3,1 – 5,0 kbm

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje
ytterligare kbm
Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i
samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten
tank
Storlek upp till 1 kbm
Storlek 1,1 – 3,0 kbm

Tilläggsavgifter
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift

1 330 kr
220 kr
435 kr

Avgift per tillfälle
480 kr
810 kr

Avgift per tillfälle

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie
tömningsavgift.
Vardag kl. 07-16

765 kr

Vardag kl. 16-07

1 365 kr

Storhelg

2 415 kr

Helg

1 640 kr
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Tömning av fosforfällor
Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning.
Hämtning och behandling av fosforfällor

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil
Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil

Pris per tömning
2 800 kr

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg

3 430 kr

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil

2 800 kr

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil

3 430 kr
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Datum
2022-05-09

Handläggare
Linda Moularé

Beteckning
AÅS2022.0014

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg

Skrivelse gemensam avfallstaxa 2023
Bakgrund
Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om
avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners

fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de

medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan.

Samordning

När nya medlemskommuner inträder i förbundet behöver verksamhet, avfallstaxor och

renhållningsordning samordnas. Normalt sett tar samordningen ca 3-5 år att genomföra.

För år 2023 kommer direktionen att föreslå en gemensam avfallstaxa för kommunerna

Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda. För

kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommer taxor för respektive kommun
att föreslås.

Parallellt med taxearbetet pågår arbete med att ta fram nya gemensamma

avfallsföreskrifter för samtliga 13 kommuner i förbundet vilket möjliggör samordning av
abonnemang i de olika taxorna.

Förankring

Information om förslag till ny avfallstaxa har presenterats för direktionen vid

sammanträde den 21 mars 2022. Vid ägarsamråd i januari 2018 beslutades att

avfallstaxan ska förankras med respektive kommuns kommundirektör vilket också skett
sedan dess. Den 1 april 2022 hölls möte med kommundirektörerna för att informera om

förslag till ny avfallstaxa för 2023. Inga särskilda synpunkter på förslaget framkom under

mötet med kommundirektörerna.
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Kostnadsutveckling
Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det är

framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. Avfallsbranschen är

transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det stor påverkan på den totala

kostnadsbilden.

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr

per ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten beräknas till 5,5
mnkr för år 2022. Om ytterligare höjningar av skatten kommer ske inför år 2023 är i

nuläget oklart.

Kostnader för utsläppsrätter för värmeverken ökar och kommer på sikt att föras över till

avfallslämnaren. Det innebär ökade kostnader för förbränning under kommande år.

Effektivisering och besparingar

För att möta de kostnadsökningar som nämnts ovan fortsätter utbyggnaden av ”Sortera
säcken” för att minska förbränningskostnader, förbränningsskatt och transporter.

Sidlastning införs i fler områden för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal
transporter samt åtgärder för att förmå fler kunder att välja digitala fakturaalternativ för

minskade faktureringskostnader.

Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023
Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning

med ca 6 mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett

balanserat resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om
ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott

återstår att se med tanke på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och
entreprenader.

Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare
prognostiserats.
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Gemensam taxa för (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara,
Skövde, Tibro och Töreboda kommuner)
I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 mnkr

och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr.

Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med fyra tömningar
per år i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna.
Grundavgifter

Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 40 kr per år till 940 kr.
Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus föreslås höjas med 20 kr

per år till 470 kr.

Småhus – exempel förändrad avgift (vanligaste abonnemanget)
Abonnemang
Årsavgift kr/år
Kärl 190 liter med mat

År 2022

År 2023

Jämförelse
Sverigemedel
2020

2 005

2 045

2 321

Flerbostadshus - exempel på förändrad grundavgift
Flerbostadshus 48 lägenheter
Abonnemang med sortering av
matavfall
Årsavgift, kr

År 2022

År 2023

Avgift per
lägenhet
2023

Jämförelse
Sverigemedel
2020

38 910

39 870

831 kr

1 405 kr

Enligt statistik från Avfall Sverige betalar ett villahushåll i genomsnitt 2 321 kr per år i

avfallsavgift (år 2020). Motsvarande avgift per hushåll i flerbostadshus är 1 405 kr.
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Enskilda avloppsanläggningar

Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med 5 procent

vilket motsvarar ca 800 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför

allt ökade drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av slam.
Storlek

2022

2023

Skillnad i kr

Upp till 3 kbm

1 000 kr

1 050 kr

50

3,1-5,0 kbm

1 270 kr

1 330 kr

60

5,1-8,0 kbm

1 840 kr

1 930 kr

90
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Kommunstyrelsen

KS § 164/22
Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023
KS2022.0242

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-17

155/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

164/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny gemensam avfallstaxa att träda i kraft 1
januari 2023.
Bakgrund

Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det är
framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. Avfallsbranschen är
transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det stor påverkan på den totala
kostnadsbilden.
Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr per
ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten beräknas till 5,5 mnkr för
år 2022. Om ytterligare höjningar av skatten kommer ske inför år 2023 är i nuläget oklart.
Kostnader för utsläppsrätter för värmeverken ökar och kommer på sikt att föras över till
avfallslämnaren. Det innebär ökade kostnader för förbränning under kommande år.
Effektivisering och besparingar
För att möta de kostnadsökningar som nämnts ovan fortsätter utbyggnaden av ”Sortera
säcken” för att minska förbränningskostnader, förbränningsskatt och transporter. Sidlastning
införs i fler områden för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal transporter
samt åtgärder för att förmå fler kunder att välja digitala fakturaalternativ för minskade
faktureringskostnader.
Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023
Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning
med ca 6 mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett
balanserat resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om
ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott återstår att
se med tanke på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och entreprenader.
Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare
prognostiserats.
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Skövde kommun

Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsen

Gemensam taxa för (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda kommuner)
I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 mnkr och
intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr.
Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med fyra tömningar per år
i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna.
Grundavgifter
Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 40 kr per år till 940 kr.
Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus föreslås höjas med 20 kr per
år till 470 kr.
Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med 5 procent vilket
motsvarar ca 800 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt
ökade drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av slam.
Handlingar

§ 27 Gemensam avfallstaxa för kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
7.1 Skrivelse gemensam avfallstaxa 2023
7.2 Gemensam avfallstaxa 2023
Skickas till

Avfall & Återvinning Skaraborg

sutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-08-17 - Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-08-17 - Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023

Skövde kommun

Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 155/22
Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023
KS2022.0242

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-17

155/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ny gemensam
avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2023.

Bakgrund

Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det är
framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. Avfallsbranschen är
transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det stor påverkan på den totala
kostnadsbilden.
Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr per
ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten beräknas till 5,5 mnkr för
år 2022. Om ytterligare höjningar av skatten kommer ske inför år 2023 är i nuläget oklart.
Kostnader för utsläppsrätter för värmeverken ökar och kommer på sikt att föras över till
avfallslämnaren. Det innebär ökade kostnader för förbränning under kommande år.
Effektivisering och besparingar
För att möta de kostnadsökningar som nämnts ovan fortsätter utbyggnaden av ”Sortera
säcken” för att minska förbränningskostnader, förbränningsskatt och transporter. Sidlastning
införs i fler områden för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal transporter
samt åtgärder för att förmå fler kunder att välja digitala fakturaalternativ för minskade
faktureringskostnader.
Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023
Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning
med ca 6 mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett
balanserat resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om
ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott återstår att
se med tanke på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och entreprenader.
Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare
prognostiserats.

Gemensam taxa för (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro och Töreboda kommuner)

sutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-08-17 - Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-08-17 - Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2023

Skövde kommun

Protokollsutdrag

6 (10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 mnkr och
intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr.
Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med fyra tömningar per år
i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna.
Grundavgifter
Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 40 kr per år till 940 kr.
Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus föreslås höjas med 20 kr per
år till 470 kr.
Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med 5 procent vilket
motsvarar ca 800 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt
ökade drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av slam.
Handlingar

§ 27 Gemensam avfallstaxa för kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
7.1 Skrivelse gemensam avfallstaxa 2023
7.2 Gemensam avfallstaxa 2023
Skickas till

Avfall & Återvinning Skaraborg
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum:
Diarienummer: KS2022.0263-2
Handläggare: Emma Stefansson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
från 1 januari 2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2023.

Bakgrund
Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade att anta en
ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller från och med 1 januari
2022. Den innebar en övergång till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nya modell
för miljöbalkstaxa.
En ny inriktning som den nya taxan har inneburit är att många verksamheter har gått från att
betala en fast årlig avgift i förskott för den planerade tillsynen till att numera betala en avgift
utifrån nedlagd tid i efterskott.
Redan när den nuvarande taxan antogs var Miljönämndens och direktionens inriktning att
taxan återigen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås kommunerna
att anta en ny taxa som ska gälla från och med 1 januari 2023. Syftet med att ta upp taxan vid
två tillfällen så nära i tiden var främst att övergången till en ökad andel efterhandsdebiteringen
skulle ske stegvis. Skälet till detta var att ha möjlighet att ställa om arbetssätt, mätmetoder och
interna riktlinjer.
I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering. Enligt
förslaget som ligger för 2023 kommer ytterligare ca 400 verksamheter gå över till
efterhandsdebitering. Kvarvarande ca 80 verksamheter med fast årlig avgift är verksamheter
med prövningsnivå A och B (undantag branschen jordbruk). Skälet till att de fortsatt föreslås
få en fast årlig avgift är för att det för dessa verksamheter är för att det bör vara lika
avgiftssystem oberoende om länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. Dessa verksamheter
är också ett undantag gentemot övriga eftersom en hel del händelsestyrd tillsyn ska rymmas
inom den årliga avgiften.

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum:
Diarienummer: KS2022.0263-2
Handläggare: Emma Stefansson

I övrigt är det inga större förändringar gentemot gällande taxa.
Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 1 juni 2022 (MN § 27) att föreslå direktionen att
föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner att anta den nya taxan.
Sammanfattning av skillnader mot nuvarande taxa
 Fler verksamheter går över till efterhandsdebitering och hamnar således i bilaga 3 i
stället för bilaga 2.


Nya lokala koder för verksamheter som hanterar växtskyddsmedel enligt vägledning
från centrala myndigheter.



Nya lokala koder för att uppnå en mer detaljerad taxa. Dessa behövs främst för att
kunna ha ett mer detaljerat register internt och påverkar inte avgifterna. Exempel:
tidigare rymdes samtliga icke anmälningspliktiga drivmedelsstationer, fordonstvättar
och bilverkstäder under samma kod. Förslaget är att ha tre separata koder för att skilja
på dessa. Liknande justeringar har gjorts på fler ställen i taxan.



Uppdatering av timavgift och startår för indexhöjning.



Ändrat hänvisningar i taxebestämmelserna med anledning av att fler verksamheter går
över till efterhandsdebitering och bilaga 3.



En separat paragraf för inställelseavgift i stället för att det står på flera olika ställen.



Justeringar av samtliga bilagor enligt SKR:s anvisningar som skickats ut i maj 2022.
Det är främst uppdaterade lagrumshänvisningar, förtydliganden, anpassningar i
avgiftsnivåer för att stämma överens med förordningen om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken samt språkliga justeringar.

Handlingar
MN 6 beslut miljobalkstaxa fr 2023
MN 6 bilaga miljobalkstaxa inledande bestammelser
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 1
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 2
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 3

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum:
Diarienummer: KS2022.0263-2
Handläggare: Emma Stefansson

Skickas till
Miljösamverkan östra Skaraborg

Handläggare
Emma Stefansson
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG
Dir § 6

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-14

Dnr 2021-8577

Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
från 1 januari 2023
Beslut
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i
Miljösamverkans medlemskommuner att anta en ny taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2023.
Redogörelse för ärendet
Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade
att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller
från och med 1 januari 2022. Den innebar en övergång till Sveriges Kommuner
och Regioners (SKR:s) nya modell för miljöbalkstaxa.
En ny inriktning som den nya taxan har inneburit är att många verksamheter har
gått från att betala en fast årlig avgift i förskott för den planerade tillsynen till att
numera betala en avgift utifrån nedlagd tid i efterskott.
Redan när den nuvarande taxan antogs var nämndens och direktionens inriktning
att taxan återigen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås
kommunerna att anta en ny taxa som ska gälla från och med 1 januari 2023. Syftet
med att ta upp taxan vid två tillfållen så nära i tiden var främst att övergången till
en ökad andel efterhandsdebiteringen skulle ske stegvis. Skälet till detta var att ha
möjlighet att ställa om arbetssätt, mätmetoder och interna riktlinjer.
I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering.
Enligt förslaget som ligger för 2023 kommer ytterligare ca 400 verksamheter gå
över till efterhandsdebitering. Kvarvarande ca 80 verksamheter med fast årlig
avgift är verksamheter med prövningsnivå A och B (undantag branschen
jordbruk). Skälet till att de fortsatt föreslås få en fast årlig avgift är för att det för
dessa verksamheter är för att det bör vara lika avgiftssystem oberoende om
länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. Dessa verksamheter är också ett
undantag gentemot övriga eftersom en hel del händelsestyrd tillsyn ska rymmas
inom den årliga avgiften.
I övrigt är det inga större förändringar gentemot gällande taxa.
Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 1 juni 2022 (MN § 27) att föreslå
direktionen att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner att anta den nya taxan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Dir § 6 forts.
Sammanfattning av skillnader mot nuvarande taxa
• Fler verksamheter går över till efterhandsdebitering och hamnar således i
bilaga 3 i stället för bilaga 2.
•

Nya lokala koder för verksamheter som hanterar växtskyddsmedel enligt
vägledning från centrala myndigheter.

•

Nya lokala koder för att uppnå en mer detaljerad taxa. Dessa behövs
främst för att kunna ha ett mer detaljerat register internt och påverkar inte
avgifterna. Exempel: tidigare rymdes samtliga icke anmälningspliktiga
drivmedelsstationer, fordonstvättar och bilverkstäder under samma kod.
Förslaget är att ha tre separata koder för att skilja på dessa. Liknande
justeringar har gjorts på fler ställen i taxan.

•

Uppdatering av timavgift och startår för indexhöjning.

•

Ändrat hänvisningar i taxebestämmelserna med anledning av att fler
verksamheter går över till efterhandsdebitering och bilaga 3.

•

En separat paragraf för inställelseavgift i stället för att det står på flera
olika ställen.

•

Justeringar av samtliga bilagor enligt SKR:s anvisningar som skickats ut i
maj 2022. Det är främst uppdaterade lagrumshänvisningar, förtydliganden,
anpassningar i avgiftsnivåer för att stämma överens med förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt språkliga
justeringar.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-06-07
Miljönämndens beslut, MN § 27, 2022-06-01 med bilaga Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor
Bilaga
Miljönämndens beslut, MN § 27, 2022-06-01 med bilaga Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-8577
Dir § 6 2022

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar
och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.
Taxan består av 4 delar:
1.

Taxebestämmelser (paragrafer) 1-34§

2.

Taxebilaga 1 innehåller avgifter eller grund för avgifter för verksamheter
eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå.

3.

Taxebilaga 2 innehåller verksamhetskoder och antal tillsynstimmar för
verksamhetstyper med fast årlig avgift, vilket omfattar de flesta verksamheter
eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B) enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251).

4.

Taxebilaga 3 innehåller verksamhetskoder för verksamheter med timavgift,
vilket omfattar verksamheter eller åtgärder med fastställd prövningsnivå eller
anmälningsplikt samt verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och
tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken,
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808).

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden östra Skaraborgs kostnader för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av
miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland
annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig
verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet,
skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor samt
avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden utgå bland annat
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas 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, och

3.

Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Enligt denna taxa tas avgift inte ut för:
1.

Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver
utredning.

2.

Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken.
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar
inom miljöbalkens område överklagas.

3.

Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4.

Handläggning för att svara på remisser.
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4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av
Miljönämnden östra Skaraborg.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som
behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Timavgift
6 § Avgift tas ut:
1.

i förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid
enligt taxebilaga 1 (fast avgift),

2.

i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift),

3.

i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift), dock minst en halv timme, och

4.

enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel
timme handläggningstid 1 075 kr.
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden
har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt
föredragning av beslut.
För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan
kl. 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2021.
Miljönämnden östra Skaraborg ska för varje kalenderår (avgiftsår) justera de i denna
taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret för
PKV som är publicerad på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) webbplats
för oktober månad året före avgiftsåret.
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i
taxebilaga 1 eller timavgift som fås fram genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.
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11 § Om det i ett beslut om tillstånd anges 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 inte godkännas vid den
besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut
för den ytterligare handläggningstiden.
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas
av sökanden.
13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås eller avvisas. Avgift tas
inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
Miljönämnden östra Skaraborg är sökanden i förekommande fall även skyldig att
ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga
som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även
skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens
eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om
områdesskydd.
15 § Utöver avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag, kan
avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen
avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden gällande
avgiftsnivån i bilaga 1, eller timavgift som fås fram genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med aktuell timavgift, eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 1 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 övriga
verksamheter.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta
nämndens kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som
anges i denna taxa.
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Avgift för återkommande och regelbunden tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med
en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

Undantag för ovan är om timavgift ska tillämpas i stället för fast avgift. Då ingår
verksamhetskoden i bilaga 3.
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med "-i" i
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg för IED-tillsynen till den årliga
tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift.
Undantag för verksamhetsgrupp jordbruk: för verksamheter som markerats med "-i"
i miljöprövningsförordningen betalas ett årligt tillägg för IED-tillsynen för den
faktiskt nedlagda handläggningstiden multiplicerad med aktuell timavgift.
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i
särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett
visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras
av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre
påverkan i större omfattning.
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott
av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.
22 § En verksamhetsutövare betalar avgift för huvudverksamheten (taxegrundande
verksamhet) enligt bilaga 2. Huvudverksamhet är den verksamhet som har högst
avgift (störst tillsynsbehov) enligt bilaga 2. För delverksamheter betalas ingen
tillsynsavgift utom vid undantaget nedan.
Om en verksamhetsutövare som har en taxegrundande verksamhetskod i bilaga 2
även har fler verksamhetskoder enligt någon av bilagorna 2 eller 3 i sin verksamhet,
kan ett tillägg göras som motsvarar 25 procent av timmarna för den taxegrundande
verksamhetskoden (huvudverksamheten). Tillägget ska endast göras om
delverksamheterna orsakar ett ökat tillsynsbehov som inte ryms inom
huvudklassningens timmar.
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter som har fastställda krav på
anmälan (C, H) eller som saknar fastställda krav på anmälan (U och UH) och som
återfinns i bilaga 3 eller åtgärder ska avgift betalas i form av timavgift som fås fram
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
aktuell timavgift.
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym
eller liknande.
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska
betalas från och med det kalenderår som följer efter det år då beslut om tillstånd till
verksamhet meddelats eller anmälan skett — eller i de fall tillstånd eller anmälan inte
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift
ut.
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Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
Avgift för författandet av beslut med anledning av avvikelser som miljönämnden
konstaterar vid regelbunden planerad tillsyn ingår i den årliga avgiften för
verksamheter som betalar en fast årlig avgift.
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Avgift för tillsyn i övrigt
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift som fås fram genom att
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med aktuell
timavgift eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för
avhjälpande eller kostnader.
Avgift för inställelse
29 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse (resor till och från)
på plats 247 kronor per tillsynstillfälle. Miljönämnden östra Skaraborg tar ut en
avgift för inställelse endast vid tillsyn som finansieras med timavgift. Detta gäller
både planerad tillsyn och händelsestyrd tillsyn såsom anmälnings- och
prövningsärenden och uppföljande tillsyn.

Vid regelbunden planerad tillsyn med fast årlig avgift (taxebilaga 2) samt ärenden
med fast avgift (taxebilaga 1) ingår inställelsen i avgiften.
Nedsättning av avgift
30 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får
miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall.
Betalning av avgift
31 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljönämnden östra Skaraborg.
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor m.m.
32 § 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.
33 § 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.
34 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift
till länsstyrelsen.
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Dnr 2021-8577
Dir § 6 2022

Taxebilaga 1. Avgifter eller grund för avgifter för
verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd
prövningsnivå
Avgiftsnivå

Timmar

Avgiftsnivå 1

1 timma

Avgiftsnivå 2

3 timmar

Avgiftsnivå 3

6 timmar

Avgiftsnivå 4

timavgift

Beskrivning

Lagrum

Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter
ska anslutas till, och som inte omfattas av
taxebilaga 2 eller 3.
Ansökan om tillstånd till anslutande av en
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och
som inte omfattas av taxebilaga 2 eller 3.
Ansökan om tillstånd till inrättande av annan
avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad
kommunen har föreskrivit för att skydda
människors hälsa eller miljön, och som inte
omfattas av taxebilaga 2 eller 3.
Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad
kommunen har föreskrivit för att skydda
människors hälsa eller miljön och som inte omfattas
av fast avgift enligt taxebilaga 2.
Ansökan om tillstånd till inrättande av
luftvärmepump enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.
Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser
enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa.
Ansökan om tillstånd till spridning av naturligt
gödsel, slam och annan orenlighet inom område
med detaljplan eller intill sådant område enligt vad
kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

40 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap. 12 §
miljöbalken
39 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 9
kap. 12 § miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Timavgift

Timavgift

121/22 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Avgift

Beskrivning

Lagrum

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor
enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap. 12 §
miljöbalken

Timavgift

9 kap. 6 §, 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen
(2013:251)
1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
14 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning
utan vattentoalett, och som inte omfattas av
taxebilaga 2 eller 3.
Anmälan om ändring av en avloppsanordning och
som inte omfattas av taxebilaga 2 eller 3.
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift
enligt taxebilaga 2.
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift
enligt taxebilaga 2 och som har en uttagen effekt av
mer än 100 kW men högst 10 MW.
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift
enligt taxebilaga 2 och/eller ligger inom
skyddsområde för vattentäkt och/eller inom
område med sedimentär berggrund.
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom ett område med
detaljplan eller intill sådant område enligt vad
kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.
Anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller
intill sådant område enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.
Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.
Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska
behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller
annan smitta på grund av användningen av

Timavgift
Avgiftsnivå 2

Timavgift

Avgiftsnivå 1

17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 9
kap. 12 § miljöbalken

Timavgift

40 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap. 12 §
miljöbalken
38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Avgiftsnivå 2
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Beskrivning

Lagrum

Avgift

skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller
andra liknande skärande eller stickande verktyg.
Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig.
Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med
bassängbad för allmänheten, eller som på annat
sätt används av många människor.
Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem,
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
specialskola, sameskola eller internationell skola.
Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga
enligt miljöprövnings-förordningen (2013:251) och
är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen
till kommunen.
Planerad tillsyn av små avlopp (0-25 personekvivalenter), med platsbesök

38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

1 kap. 19 och 20 §§ samt
2 kap. 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken,
2 kap. 31 § p. 1 miljötillsynsförordningen
26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken,
Planerad tillsyn av små avlopp (0-25 person2 kap. 31 § p. 1 miljöekvivalenter), utan platsbesök
tillsynsförordningen
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av 26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken,
2 kap. 31 § p. 1 miljöfast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller
tillsynsförordningen
timavgift enligt taxebilaga 3.
Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver sär- 26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken,
skild uppmärksamhet och som inte omfattas av av- 45 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
gift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
och hälsoskydd
1. byggnader som innehåller en eller flera
bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar
samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten
eller som annars utnyttjas av många människor,

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 1

Timavgift

Timavgift
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Beskrivning
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling och där verksamheten inte
endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och
estetiska injektionsbehandlingar,
7. lokaler för förvaring av djur.
Annan hälsoskyddsverksamhet och som inte
omfattas av taxebilaga 2 eller 3.
AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
tillstånd till inrättande och användande av ny
anläggning för grundvattentäkt och denna inte
kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken.
Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för
att förhindra olägenheter för människors hälsa om
inrättande och användande av ny anläggning för
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd
enligt 11 kap. miljöbalken.
Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för
att förhindra olägenheter för människors hälsa om
användande av befintlig anläggning för
grundvattentäkt.
Tillsyn
Anläggning för grundvattentäkt som kräver tillstånd
eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit
för att förhindra olägenheter för människors hälsa
och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap.
miljöbalken.
Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH
BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer
än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor

Lagrum

Avgift

26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken

Timavgift

9 kap. 10 § 2 st. miljöbalken

Timavgift

11 kap. 9b § 2 st. miljöbalken,
19 § förordningen
(1998:1388) om
vattenverksamheter,
1 kap. 19 och 20 §§ samt
2 kap. 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
9 kap. 10 § 2 st. miljöbalken

Timavgift

9 kap. 10 § 2 st. miljöbalken

Timavgift

9 kap. 10 § 2 st. miljöbalken,
2 kap. 31 § p. 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

1 kap. 19 och 20 §§ samt
2 kap. 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13),
26 kap. 10 § miljöbalken

Timavgift

1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § 1 st.
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vatten-förorening
vid hantering av

Timavgift

Avgiftsnivå 1
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Beskrivning
eller spillolja) med tillhörande rörledningar. (Gäller
inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas
inom ramen för en annan tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken.)
Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller
inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas
inom ramen för en annan tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken.)

Lagrum

brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap.
31 och 32 §§
miljötillsynsförordningen
(2011:13)
1 kap. 1 § och 6 kap. 1 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening
vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap.
31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)
1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § 2 st.
Kopior på rapporter från kontroller, inklusive
periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar. Naturvårdsverkets
(Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt föreskrifter om skydd mot
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas mark- och vatten-förorening
vid hantering av brandfarliga
inom ramen för en annan tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken.)
vätskor och spilloljor (NFS
2017:5), 2 kap. 31 och 32 §§
miljötillsynsförordningen
(2011:13)
1 kap. 1 § Naturvårdsverkets
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor
föreskrifter om skydd mot
och spillolja. (Gäller inte om hanteringen är
mark- och vattenförorening
tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen
vid hantering av brandfarliga
(2013:251) eller prövas inom ramen för en annan
vätskor och spilloljor (NFS
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)
2017:5), 26 kap. 3 § miljöbalken, 2 kap. 31 och 32 §§
miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)
FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
14 § förordning (2016:1128)
Underrättelse och samråd innan installation eller
om fluorerade växthusgaser,
konvertering sker av sådan utrustning som
2 kap. 31 och 32 §§
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller
miljötillsynsförordningen
mer, om valet av utrustning och köldmedium inte
behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd (2011:13)
eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken.
15 § förordning (2016:1128)
Rapport om det under någon del av ett kalenderår
om fluorerade växthusgaser,
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 2 kap. 31 och 32 §§
miljötillsyns-förordningen
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt
(2011:13)
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EUförordningen om f-gaser.
2 kap. 31 och 32 §§
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. miljötillsynsförordningen
(2011:13)
OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN

Avgift

Timavgift

Avgiftsnivå 1

Timavgift

Avgiftsnivå 1

Avgiftsnivå 1

Timavgift
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Beskrivning
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som
innehåller kontrollerade ämnen.

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används
för laboratorie- och analysarbeten som betraktas
som viktiga enligt bilagan till Kommissionens
förordning (EU) nr 291/2011, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel
1. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
2. vid planerings- och anläggningsarbeten,
3. på vägområden samt grusytor och andra
mycket genomsläppliga ytor, och
4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda
material.
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel utomhus inom ett
vattenskyddsområde som har inrättats före den 1
januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats
efter den 1 januari 2018.

Lagrum
Förordning (EU) nr 517/2014,
förordning (EG) nr
1005/2009, 2 kap. 31 § p. 6
miljötillsynsförordningen
(2011:13)
Förordning (EG) 1005/2009,
förordning (EG) nr 291/2011,
2 kap. 31 § p. 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

2 kap. 40 och 40 a §§
förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel

6 kap. 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering
av växtskyddsmedel (NFS
2015:2), 2 kap. 36 § 2 st.
förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel och 7
kap. 22 § miljöbalken
Ansökan om dispens från förbudet att använda
2 kap. 37 och 39 §§
växtskyddsmedel
förordningen (2014:425) om
1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att bekämpningsmedel
plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på
lekplatser som allmänheten har tillträde till,
3. i parker eller trädgårdar eller andra områden
som i första hand är avsedda att vara
rekreationsområden som allmänheten har
tillträde till,
4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus
som inte används yrkesmässigt,
5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter
i hemträdgårdsmiljö, eller
6. på växter inomhus utom i produktionslokaler,
lagerlokaler och liknande lokaler.
Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av
2 kap. 41 och 41a §§
växtskyddsmedel.
förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel
Tillsyn

Avgift
Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift
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Beskrivning

Lagrum

Underrättelse vid olyckor då en större mängd
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.

9 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning och
viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap. 31 § p. 5 och
2 kap. 32 § 1 st. p. 2b
miljötillsynsförordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr.o.m. 1 juli 2018.
9 kap. 3 § Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning och
viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap. 31 § p. 5 och
2 kap. 32 § 1 st. p. 2b
nniljötillsynsförordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr.o.m. 1 juli 2018.
2 kap. 31 § p. 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en
sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel.

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, och som inte
omfattas av taxebilaga 2 eller 3.
BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om
information och underrättelse i 4 kap. 1-3 §§
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa
biocidprodukter (NFS 2015:3). Gäller inte
biocidprodukter som innehåller nematoder,
insekter eller spindeldjur.
Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av
biocidprodukt på en plats som allmänheten har
tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte
biocidprodukter som innehåller nematoder,
insekter eller spindeldjur.

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller
inte biocidprodukter som innehåller nematoder,
insekter eller spindeldjur.

PCB
Prövning av ansökan

Avgift
Timavgift

Timavgift

Timavgift

1 kap. 1 § och 4 kap. 4 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning av
vissa biocidprodukter (NFS
2015:3)

Timavgift

1 kap. 1 § och 4 kap. 2 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning av
vissa biocidprodukter (NFS
2015:3),
2 kap. 31 § p. 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning av
vissa biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap. 31 § p. 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Timavgift
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Beskrivning

Lagrum

Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av 17 b § förordningen (2007:19)
PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som om PCB m.m.
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller
18 § förordningen (2007:19)
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b §
om PCB m.m.
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter och
Förordningen (2007:19) om
som inte omfattas av taxebilaga 2 eller 3.
PCB m.m., 26 kap. 3 § 3 st.
miljöbalken,
2 kap. 31 § p. 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)
KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt
Förordning (EG) nr
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 1223/2009, 2 kap. 34 §
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av
miljötillsynsförordningen
behörig myndighet, samt rådgöra med
(2011:13)
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt
artikel 27.1 i förordningen.
Marknadskontroll ifråga om kosmetiska produkter Förordning (EG) nr
med fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap. 1223/2009, 2 kap. 35 § 1 st.
miljötillsynsförordningen
5 § 3 st. p. 1 i miljötillsynsförordningen genom att
inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2 i
(2011:13), artikel 18.2
förordning (EG) nr 765/2008 för att
förordning (EG) nr 765/2008
a) följa upp klagomål och rapporter om risker
relaterade till produkter som omfattas av
harmoniserad gemenskapslagstiftning,
b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa
produkter misstänks ha orsakat,
c) kontrollera att korrigerande åtgärder har
vidtagits,
d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i
säkerhetsfrågor.
ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
2 kap. 32 § miljötillsynsPrimärleverantörers hantering av kemiska
förordningen (2011:13)
produkter, biotekniska organismer och varor som
inte innebär utsläppande på marknaden, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
2 kap. 31 § p. 5 miljötillsynsHantering av kemiska produkter, biotekniska
förordningen (2011:13)
organismer och varor i andra verksamheter än
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar
över primärleverantörers utsläppande på
marknaden

Avgift
Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift
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Avgift

Beskrivning

Lagrum

Övrig tillsyn av kemiska produkter, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap. 19 och 20 §§,
2 kap. 32 § samt 2 kap. 19 §
p. 7-9, p. 11-14,
p. 16, p. 17, p. 19 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap. 3 §
3 st. miljöbalken

Timavgift

2 kap. 5 § samt 26 kap.
3 § 3 st. miljöbalken

Timavgift

2 kap. 5 § samt 26 kap.
3 § 3 st. miljöbalken

Timavgift

2 kap. 2-4 §§ miljöbalken 26
kap. 3 § 3 st. miljöbalken

Timavgift

Gällande föreskrifter

Timavgift

7 kap. 24 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT
2 KAP. MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
vidtagande av åtgärd och som inte omfattas av fast
avgift enligt taxebilaga 2.
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av
åtgärd och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP. MIUÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter
för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden
för att den strider mot syftet med det tilltänkta
skyddet av ett område eller föremål som omfattas
av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen
enligt 7 kap. 24 §.
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter
för natur- eller kulturreservat, naturminne, djuroch växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap. 7
§ miljöbalken, 9 § förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om Gällande föreskrifter, 7 kap. 7
§ miljöbalken, 9 § förordning
tillstånd eller dispens avseende natur- eller
(1998:1252) om områdeskulturreservat, naturminne, djur- och
skydd enligt miljöbalken m.m.
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.
7 kap. 11 § 2 st. miljöbalken,
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en
1 kap. 19 och 20 §§ samt 2
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
kap. 8 § miljötillsynsnaturmiljön i ett biotopskyddsområde.
förordningen (2011:13)

Timavgift

Timavgift

Timavgift
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Beskrivning

Lagrum

Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §,
23 a §, 23 b §, 24 § p. 2 och p. 3,25 §, 26 §, 26 a §,
26 c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i Jordbruksverkets
föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har
uppstått som verksamhetsutövaren varken
kunnat eller borde ha förutsett och inte heller
kunnat påverka och som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2

36 § föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2004:62) om
miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring (SJVFS
2015:21), 1 kap. 19 och 20 §§
samt 2 kap. 8 § p. 7 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Gällande föreskrifter

Timavgift

12 kap. 6 § miljöbalken

Timavgift

2 kap. 9 § miljötillsynsförordningen

Timavgift

12 kap. 10 § miljöbalken,
2 kap. 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

1 kap. 19 och 20 §§ samt
2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
1 kap. 19 och 20 §§ samt
2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter
meddelade för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas
av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön.
Tillsyn
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som
kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter
om, område eller föremål som omfattas av ett
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt
7 kap. 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och
järnvägsanläggningar.
Verksamhet som berörs av föreskrifter ifråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.
Skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12
kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn, och som inte omfattas av
fast avgift enligt taxebilaga 2.
Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften
att utöva tillsyn.

12 kap. 11 § miljöbalken,
1 kap. 19 och 20 §§ samt
2 kap. 8 § p. 10 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgift

Timavgift

Timavgift
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Beskrivning

Lagrum

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan 2 kap. 8 § p. 7 samt
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas 1 kap. 19 och 20 §§
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
miljötillsynsförordningen
(2011:13) eller 26 kap. 3 §
3 st. miljöbalken
ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP. MIUÖBALKEN
Tillsyn
Skydd för biologisk mångfald om länsstyrelsen har
8 kap. 1-4 §§ miljöbalken,
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.
1 kap. 19 och 20 §§ samt
2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd enligt
Förordning (EU) nr
8 § förordningen (2018:1939) om invasiva
1143/2014,1 kap. 19 och 20
främmande arter om länsstyrelsen har överlåtit
§§ samt 2 kap. 8 §
uppgiften att utöva tillsyn.
miljötillsynsförordningen
(2011:13)
ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR
MIUÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MIUÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med
10 kap. 1 § miljöbalken, 28 §
anledning av en föroreningsskada.
förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en
10 kap. 11 § miljöbalken
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Underrättelse om upptäckt av en överhängande
10 kap. 12 och 14 §§
fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en
miljöbalken
allvarlig miljöskada.
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig
10 kap. 13 och 14 §§
miljöskada har uppstått.
miljöbalken
Föroreningsskador som inte omfattas av
2 kap. 31 § p. 3 miljölänsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första
tillsynsförordningen
stycket 3
(2011:13), 26 kap. 3 § 3 st.
miljöbalken
2 kap. 31 § p. 4 miljöAndra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken,
tillsynsförordningen
om skadorna har orsakats av en verksamhet eller
(2011:13), 26 kap. 3 §
åtgärd som den kommunala nämnden har
tillsynsansvaret för
3 st. miljöbalken
ÄRENDEN OM AVFALL ENLIGT 15 KAP.
MIUÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall 15 kap. 25 § p. 1 miljöbalken
när kommunen ska ansvara för en viss hantering av
avfall.
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare
15 kap. 25 § p. 2 miljöbalken
att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa
avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

Avgift
Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift
Timavgift

Timavgift

Timavgift

Timavgift
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Beskrivning

Lagrum

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall
till kommunen enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering
Ansökan om dispens avseende bygg- och
rivningsavfall från kravet om utsortering i 3 kap. 10
§ avfallsförordningen och från kravet att brännbart
avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat
avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen
Ansökan om förlängt tömnings- och
hämtningsintervall enligt kommunens föreskrifter
om avfallshantering
Övriga ansökningar

9 kap. 2 § avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

3 kap. 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

9 kap. 1-2 §§
avfallsförordningen
(2020:614)
9 kap. 1-2 §§
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

5 kap. 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

9 kap. 2 § avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

9 kap. 2 § avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

9 kap. 1 och 2 §§
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

26 kap. 3 § 3 st. miljöbalken

Timavgift

26 kap. 11 § miljöbalken,
1 kap. 19 och 20 §§ samt
2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt behandla annat
avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar
för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken
Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt
kommunens föreskrifter om avfallshantering på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, befrielse från hämtning av avfall.
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter
om avfallshantering.
Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP. MIUÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.

Avgift

Timavgift
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Dnr 2021-8577
Dir §6 2022

Taxebilaga 2. Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

Beskrivning
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10

9

10.11

B

18

10.11

B

18

10.11

B

9

10.11

B

9

10.11

B

6

10.11

B

6

10.20

B

9

10.20

B

18

10.20

B

18

10.20

9

10.20

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000
ton.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.
6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
tillståndet inte omfattas av någon av 1-5.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt
av torv.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än
200 000 ton.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än
50 000 ton men högst 200 000 ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än
10 000 ton men högst 50 000 ton.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än
5 000 ton men högst 10 000 ton.
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Verksamhetskod

Prövn.- .
Timmar
nivå

10.20

B

6

10.20

B

6

11.10

A

30

11.20

B

13

11.20

B

6

13.10

A

90

13.10

A

90

13.10

A

64

13.10

A

227

13.10

A

184

13.20-i

A

90

13.20-i

A

184

13.30

B

90

Beskrivning
6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § i
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för
annan täkt än som avses il, om tillståndet gäller för mer än
1 000 ton men högst
5 000 ton.
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av
någon av 1-6.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
utvinning i vattenområde.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
utvinning på land.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser järnmalm.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4
kap. 5 § miljöbalken.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4
kap. 5 § miljöbalken.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar, om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser järnmalm. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

13.40

A

90

13.40

A

64

13.40

A

227

13.40

A

184

13.50

B

227

13.50

B

64

13.60

B

64

15.10-i

B

90

15.10-i

B

30

15 20
.

B

30

15.40-i, 15.45

B

90

Beskrivning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser järnmalm.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser kol.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1-3.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000
ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
produktion som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av animaliska
råvaror
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90
timmar om verksamheten avser bearbetning av animaliska
biprodukter för framställning av livsmedel eller för
framställning av foder om mer än 10 000 ton animaliska
biprodukter används som råvara per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.nivå
Meliffill

15.40-i, 15.45

30

15.40-i, 15.45

B

64

15.90-i, 15.95

B

64

15.90-i, 15.95

B

30

15.90-i, 15.95

B

64

15.90-1, 15.95

30

15.131-i,
15.141

64

_ _

•

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om verksamheten avser rökning för framställning av
livsmedel eller för framställning av foder om mer än 10 000
ton animaliska biprodukter används som råvara per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar om verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av vegetabiliska
råvaror
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8
eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar om verksamheten avser anläggning för tillverkning av
stärkelse, stärkelsederivat eller socker. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8
eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om verksamheten avser rostning av kaffe. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8
eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar om verksamheten avser anläggning för framställning
av livsmedel med beredning och behandling med en
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår och inte
omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8
eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av kombinerade
råvaror
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12
eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar med en produktion av mer än 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.nivå
Mille~

15.131-i,
15.141

B

30

15.170-i

B

30

15.185-i och
15.190

B

90

15.185-i och
15.190

B

64

15.185-i och
15.190

B

30

15.185-i och
15.190

B

30

15210
.

B

30

15.230

B

64

15.250

B

13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12
eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90
timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en
produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en
produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(lUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en
produktion av högst 50 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17
eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar för annan verksamhet som inte omfattas av någon av
1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
framställning av malt.
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Verksamhetskod

Prövn.E
nivå
IMM

15.250

B

64

15.250

B

30

15.270

B

90

15.270

B

47

17.10-i

B

90

17.20

B

64

17.20

B

30

18.10-i

B

90

18.20

B

90

18.20

B

30

18.20

B

23

.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller
maltdryck per kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning för tillverkning av jäst.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för
anläggning för tillverkning av startkulturer av
mikroorganismer.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2
500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
anläggning som inte omfattas av 1.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter
per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter
per kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar om
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än
garvning.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

20.05-1

B

64

20.20

B

64

20.20

B

30

20.50-i

B

137

20.50-1

B

64

20.70

B

13

21.10-1

A

306

21.10
-i

A

227

21.10-1

A

184

Beskrivning
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per
kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
produktion som inte omfattas av 1.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
produktion som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfateller sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om
verksamheten har blekeri. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte
har blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

21 10-i
.

137

21.10-i

137

2110-i
.

90

21.30-i

90

21.30-i

A

47

21 40
.

47

22 30
.

30

23.05

A

64

23.05

23.05

137

A

30

Beskrivning
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
annan anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion
av mer än 200 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER,
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
en anläggning med en total installerad effekt om mer än 200
megawatt.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100
megawatt men högst 200 megawatt.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10
megawatt men högst 100 megawatt.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

23.05

A

13

23.10-i

A

90

90
23.11-i

64

23.11-i

30

23.11-i

13

23.11-i

23.12-i

A

184

23.13

A

90

23.20

90

Beskrivning
4. För en verksamhet som ar tillståndspliktig enligt 11 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en
anläggning med en total installerad effekt om högst 10
megawatt.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser överföring till vätskefornnigt bränsle. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en
produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår
i anläggning med en installerad effekt av mer än 100
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en
produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår
i anläggning med en installerad effekt av mer än 10
megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en
produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår
i anläggning med en installerad effekt av högst 10 megawatt.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

23.30-1

306

23 30-i
.

306

23.40 och
2350
.

90

24.01-i, 24.03i, 24.05-i,
24.07-i, 24.09i, 24.11-i,
24.13-i, 24.15i, 24.17-i,
24.19-i och
24.21-i
24.02-1, 24.04i, 24.06-i,
24.08-i, 24.10i, 24.12-i,
24.14-i, 24.16i, 24.18-i,
24.20-i, och
24.22-i

24.23-1

24.23-i

A/B

A/B

A

137

90

184

184

Beskrivning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.
7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar
om verksamheten avser en produktion av mer än 500 000
ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.
7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för
en verksamhet med produktion som inte omfattas av 1. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8
eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90
timmar.
KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av
12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden
137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på
mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av
12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst
20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
om verksamheten avser kloralkali med användning av
amalgammetoden. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
om verksamheten avser annan tillverkning av gas än den
som omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

24.24-i

B

90

24.25-i, 24.27i, 24.29-i och
som 24.31-i.

A/B

137

24.26-i, 24.28i, 24.30-i och
24.32-i

A/B

90

24.33-i och
24.34-i

A/B

184

24.33-i och
24.34-i

A/B

90

24.35-1 och
24.36-i

A/B

184

24.35-1 och
24.36-1

A/B

90

24.37

B

137

Beskrivning
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § '
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av
12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden
137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på
mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av
12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden
90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på
högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än
20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst
20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än
1000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst
1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel
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Verksamhetskod

Prövn.- .
Timmar
nivå

24.38-i och
24.39-i

A/B

137

24.38-i och
24.39-i

A/B

90

24.42-i och
24.43-i

A/B

137

24.42-i och
24.43-i

A/B

90

24.45

B

30

24.45

B

64

24.45

B

30

24.45

B

30

24.45

B

13

Beskrivning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än
1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst
1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137
timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än
1 000 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90
timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst
1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om verksamheten avser tillverkning av gas- eller
vätskeformiga kemiska produkter.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om verksamheten avser tillverkning av
läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap.
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar
om verksamheten avser tillverkning av ammunition.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10

B

64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.
12
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

25.10

B

30

25.20

B

30

25.20

B

13

25.40

B

30

Beskrivning
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
en produktion som inte omfattas av 1.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
en produktion av mer än 100 ton per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
en produktion som inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keranniska produkter

26.05-1

B

64

26.10-1

B

90

26.10-1

B

30

26.20

B

64

26.20

B

30

26.20

B

13

26.20

B

64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning
av mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning
av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton
glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per
kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de
som avses i 1-3 per kalenderår.
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Verksamhetskod

Prövn.- .
Timmar
nivå

26.20

B

30

26.20

B

13

26.50-i

B

30

26.51

B

30

26.70-i

A

184

26.80

B

184

26.90-i

B

30

26.130-i och
26.140

B

64

26.170-i

B

30

27.10
-i

A

64

Beskrivning
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.
6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som
avses i 1-3 per kalenderår.
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15
eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar,
(ESR-anläggning). För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

27.10-i

A

306

27.10-i

A

227

27.10-i

A

90

27.20

A

64

27.20

A

90

27.20

A

90

27.20

A

64

27.25-i

A

90

27.26-i

A

90

Beskrivning
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för
annan anläggning än som avses il med en produktion av
mer än 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för
annan anläggning än som avses i l med en produktion av
mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
annan anläggning än som avses il med en produktion av
högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar,
(ESR-anläggning).
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än
som avses i 1.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton
per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton
per kalenderår.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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Verksamhetskod

Provn.Timmar
niva

27.27-i

A

30

27.27-i

A

13

27.27-i

A

6

27.27-i

A

3

27.27-i

A

64

27.27-i

A

30

Beskrivning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton zink per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1
000 ton zink per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmförzinkning med uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton zink per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

27.27-i

A

13

27.27-i

A

6

27.27-i

A

64

27.27-i

A

30

27.27-i

A

13

27.27-i

A

6

A

90

27.31

Beskrivning
7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
i
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 100 men högst 1 000
ton zink per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1—
8 med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och
sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1—
8 med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
11.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1—
8 med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
12.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller
genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1—
8 med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och
sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
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Verksamhetsos

Prövn.niva
111.11~1
B

90

B

64

27.40-1

B

64

27.40-i

B

30

27.40-i

B

30

27.40-i

B

13

27.50

B

30

27.50

B

13

27.50

B

13

27.32

27.32

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål
per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte
används med en produktion av mer än 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte
används med en produktion av högst 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton
men högst 5 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form-eller
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per
kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
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Verksamhetso

Prövn.niva

eiele~

27.50

B

6

27.50

B

90

27.50

B

30

27.50

B

13

27.50

B

30

27.50

B

13

27.50

B

13

27.50

B

9

27.70-i

A

184

27.70-i

A

306

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton
per kalenderår.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av
mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av
högst 1 000 ton per kalenderår.
8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium
där form- eller kärnsand används med en produktion av mer
än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium
där form- eller kärnsand används med en produktion av
högst 1 000 ton per kalenderår.
10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium
där form- eller kärnsand inte används med en produktion av
mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
11.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium
där form- eller kärnsand inte används med en produktion av
högst
1 000 ton per kalenderår.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
för ferrolegeringsverk. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar
för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur
malm och koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksannheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

27.70-1

A

184

27.70-i

A

90

27.70-i

A

30

27.70-i

A

227

27.70-i

A

137

27.70-1

A

64

27.70-i

A

30

Beskrivning
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur
malm och koncentrat av mer än 20 000 ton men högst
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
annan anläggning än som avses il med produktion ur malm
och koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
annan anläggning än som avses il med produktion ur malm
och koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar
för annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000
ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
ör annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000
ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
annan produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
annan produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

B

184

B

30

A

184

A

137

A

64

A

30

27.101-i

B

184

27.101-1

B

137

27.80-1

27.80-1

27.100-1

27.100-1

27.100-i

27.100-i

Beskrivning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
för ferrolegeringsverk. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
om verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton
men högst 80 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men
högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning
av mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning
av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

27.101-i

B

90

27.101-i

B

64

27.101-i

B

30

27.101-i

B

30

27.101-i

B

13

27.101-i

B

184

Beskrivning
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar
om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning
av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om verksamheten avser gjutning av aluminium eller
magnesium där form- eller kärnsand används med en
smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om verksamheten avser gjutning av aluminium eller
magnesium där form- eller kärnsand används med en
smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om verksamheten avser gjutning av aluminium eller
magnesium där form- eller kärnsand inte används med en
smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar
om verksamheten avser gjutning av aluminium eller
magnesium där form- eller kärnsand inte används med en
smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid
andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid
anläggning för gjutning med en smältning av mer än 80 000
ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn..
°Timmar
niva

27.101-i

B

137

27.101-i

B

64

27.110

B

64

27.110

B

30

27.120

B

227

27.120

B

137

27.120

B

64

27.120

B

30

27.130

B

90

27.130

B

30

27.130

B

13

Beskrivning
9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid
andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid
anläggning för gjutning med en smältning av mer än 20 000
ton men högst 80 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid
andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid
anläggning för gjutning med en smältning av högst 20 000
ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om verksamheten inte omfattas av 1.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar
för en produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000
ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per
kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår.
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Verksamhetskod

Provn..
°Timmar
niva

27.130

B

6

28.10-i

B

64

28.10-1

B

30

28.10-i

B

13

28.10-1

B

6

28.20 och
28.30

B

64

28.20 och
28.30

B

30

28.20 och
28.30

B

13

28.20 och
28.30

B

6

Beskrivning
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap.
17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASMBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 10 000
kubikmeter per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (1UV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten om mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten om mer än 1 000 kubikmeter men högst 10
000 kubikmeter per kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten
som inte omfattas av någon av 1-3.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

28.50

B

30

28.50

B

13

28.50

B

6

28.50

B

3

28.50

B

30

28.50

B

30

28.50

B

13

28.50

B

6

28.50

B

64

28.50

B

30

:eskrivning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000
ton zink per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton
men högst 10 000 ton zink per kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton
men högst 1 000 ton zink per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton
zink per kalenderår.
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000
ton zink per kalenderår.
6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton
men högst 10 000 ton zink per kalenderår.
7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton
zink per kalenderår.
8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton
zink per kalenderår.
9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är
större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per
kalenderår.
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Verksamhetsegg

Prövn.. o
Timmar
iug~

28.50

B

13

28.50

B

6

28.50

B

6

28.80

B

30

3110
.

A

184

31 20
.

B

64

31.40-i och
31.50

A

184

34.30

B

184

34.30

B

64

34.30

B

30

34.30

B

184

Beskrivnin.
11.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är
större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per
kalenderår.
12.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är
högst 100 kubikmeter per kalenderår.
13.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och
sköljvatten.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184
timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorfordon
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för
en tillverkning och sammansättning av fler än 100 000
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
en tillverkning och sammansättning av fler än 25 000
motorfordon men högst 100 000 motorfordon per kalenderår
med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
en tillverkning och sammansättning av högst 25 000
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör
en tillverkning och sammansättning av fler än 20 000
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
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Verksamhetskod

Prövn..
°Timmar
niva

34.30

B

64

34.30

B

30

Beskrivning
5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
en tillverkning och sammansättning av fler än 1 000
motorfordon men högst 20 000 motorfordon per kalenderår
med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
en tillverkning och sammansättning av högst 1 000
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60

A

184

34.70

B

90

34.70

B

64

34.70

B

30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap.
7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
tankvolym på mer än 50 kubikmeter.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap.
7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50
kubikmeter.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap.
7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35
kubikmeter.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

35.10

A

184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

39.10-i

B

184

39.10-i

B

90

39.10-i

B

64

VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
om förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn..
°Timmar
niva

39 10-i
.

30

39.15

184

39 15
.

90

39.15

64

Beskrivning

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar
om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer
än 500 ton per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än

200 ton men högst 500 ton per kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än

50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
3915
.

30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än
25 ton men högst 50 ton per kalenderår.

5.För en verksamhet som ar tillståndspliktig enligt 19 kap.

13

39.15

30

39.60
39 80
.

30

40.01

B

13

40.01

B

13

40.05-i och
40 15

13

3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst

25 ton per kalenderår.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN
OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
anläggning vid jordbruksföretag.

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
timmar för anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.nivå
Milffl

40.05-i och
40.15

B

64

40.30

A

90

40.40-1

A

30

40.40-1

A

137

40.50-i

B

30

40.50-i

B

137

40.50-1

B

64

40.50-i

B

30

40.51

B

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
gasturbinanläggningar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
gasturbinanläggningar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
andra anläggningar än som avses i l med en total installerad
tillförd effekt av mer än 200 megawatt men högst 300
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
andra anläggningar än som avses il med en total installerad
tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 200
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
andra anläggningar än som avses il med en total installerad
tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft
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Verksamhetskod

Prövn.- .
Timmar
nivå

40.90 och
40.95

13

40.90 och
40.95

13

40.90 och
40.95

6

45.10

A

90

63.10

B

64

63.10

B

30

63.10

B

9

63 30
.

226

6330
.

137

63 30
.

64

63.30 fpl

A

23

63.40 fpl

74.10

30

B

13

Beskrivning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
timmar för vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation)
till havs.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
timmar för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) på land.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap.
13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6
timmar för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) på land.
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV
KÄRNREAKTORER
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Verksamhetsgrupp Hamnar
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
hamn med mer än 50 anlöp per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
hamn med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per
kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för
hamn med upp till 10 anlöp per kalenderår.
Verksamhetsgrupp Flygplatser
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 226 timmar ör
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men
högst 100 000 flygrörelser per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men
högst 40 000 flygrörelser per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap.
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.nivå

Iiiiii• _

-

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och
90.11

137

90.10 och
90.11

64

90.10 och
90.11

90.15-i

30

B

47

90.405-1 och
90.406-1

137

90.405-1 och
90.406-i

64

90.405-1 och
90.406-1

30

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap.
1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137
timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av
fler än 100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap.
1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar för en avloppsreningsanläggning med 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
100 000 personekvivalenter.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap.
1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar för en avloppsreningsanläggning med 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.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning
eller bortskaffande
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000
ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton
men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

90.410 och
90.420

A/B

137

90.410 och
90.420

A/B

64

90.410 och
90.420

A/B

30

90.410 och
90.420

A/B

13

90.435-i

A

90.435-i

A

64

90.435-i

A

30

90.440

A

137

90.440

A

64

90.440

A

30

90.450

B

30

137

Beskrivning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000
ton per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton
men högst 100 000 ton per kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av
någon av 1-3.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men
högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men
högst 25 000 ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men
högst 2 500 ton per kalenderår.
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Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

90.450

B

13

90.241-i

B

90

90.241-i

B

30

90.161

B

64

90.161

B

30

90.161

B

13

90.161

B

6

90.271

B

13

90.290-i

A

137

90.300-i

B

64

Beskrivning
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton, men
högst 25 000 ton per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men
högst 20 000 ton per kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
Verksamhetsgrupp Deponering
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men
högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod

Prövn.- .
Timmar
nivå

90.300-i

30

90.300-i

13

90.310

64

90.310

30

90.310

13

90.310

B

6

90.320-i

227

90.320-i

137

90.330-i och
90.340

30

90.451

A

137

Beskrivning
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men
högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men
högst 20 000 ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24
eller 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
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Verksamhetskod

Prövn.- .
Timmar
nivå

90.180-1 och
90.181-1

306

90.180-1 och
90.181-i

90

90.180-1 och
90.181-1

30

90.190 och
90.191

30

90.200-i och
90.201-i

137

90.210-1 och
90.211-1

64

90.210-1 och
90.211-1

30

90.212-1 och
90.213-1

47

90.212-1 och
90.213-1

30

Beskrivning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton
men högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5
eller 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton
men högst 5 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7
eller 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9
eller 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137
timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton
men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton
men högst 18 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetskod
90.220 och
90.221

Prövn..
Timmar
nivå
B

90.220 och
90.221

30

13

Beskrivning
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton ,
men högst 18 000 ton per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.408-i

B

13

Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 §—
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och
90.485

A/B

227

90.480 och
90485
.

A/B

137

90.500-i och
90.510

137

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227
timmar om den planerade lagringen är mer än 100 000 ton.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137
timmar om den planerade lagringen är högst 100 000 ton.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62
eller 63 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137
timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och
9050
.

13

90.454-i,
90.455 och
90.457

A

227

90.454-i,
90.455 och
90.457

A.

137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48
eller 50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden
227 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än
25 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden
137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
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Verksamhets-

Prövn.-

ligara

T.

90.454-i,
90.455 och
90.457

A

90.454-i,
90.455 och
90.457

A

Timmar

30
'

90.458

13

137

90.458

B

64

90.458

B

30

13

90.458

90.458

B

6

Beskrivnin
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden
30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden
13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av
någon av 1-3. For så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett
generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men
högst 100 000 ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men
högst 20 000 ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar
om den tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

64

90.100

90.100

B

90.70

90.70

30

30

B

13

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd
per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd
per kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall
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Verksamhetskod

Prövn.- .
Timmar
nivå

90.460 och
90470
.

71

90 361
.

13

90.119

137

90.119

64

90.119

30

90.119

13

90.381 och
90.383

13

Beskrivning
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58
eller 59 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71
timmar.
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per
kalenderår.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men
högst 25 000 ton per kalenderår.
3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap.
45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar
om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av
1-3.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall
som uppkommit i egen verksamhet
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27
eller 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131

13

92.10

B

13

92.10

B

7

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
civilt skjutfält.
2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap.
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för
annat skjutfält.
VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20

13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
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Dnr 2021-8577
Dir § 6 2022

Taxebilaga 3. Verksamhetskoder med timavgift (efterhandsdebitering)
Verksamhetskod

Prövn.Bransch
nivå
JORDBRUK
JORDBRUK

Verksamhet
Djurhållning

1.10-i och 1.11

B

JORDBRUK

Djurhållning

1.20

C

JORDBRUK

Djurhållning

1.20-v

C

JORDBRUK

Djurhållning

1.2001

JORDBRUK

Djurhållning

1.2001-v

JORDBRUK

Djurhållning

1.2002

JORDBRUK

Djurhållning

1.2002-v

U

JORDBRUK

Djurhållning

1.2003

U

JORDBRUK

Djurhållning

JORDBRUK

Djurhållning

1.2003-v

Beskrivning
JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning
Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap.
3 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap.
3 § miljöprövningsförordningen och som hanterar
växtskyddsmedel.
Verksamheter under anmälningspliktig nivå med
stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter
(det högsta antalet djurenheter under året), men högst
100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Verksamheter under anmälningspliktig nivå med
stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter
(det högsta antalet djurenheter under året), men högst
100 djurenheter, dock inte inhägnad, och som hanterar
växtsk ddsmedel.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå med
stadigvarande djurhållning med minst 10 djurenheter
(det högsta antalet djurenheter under året), men högst 30
djurenheter, dock inte inhägnad.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå med
stadigvarande djurhållning med minst 10 djurenheter
(det högsta antalet djurenheter under året), men högst 30
djurenheter, dock inte inhägnad, och som hanterar
växtskyddsmedel.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå med
stadigvarande djurhållning med mindre än 10 djurenheter
(det högsta antalet djurenheter under året).
För verksamheter under anmälningspliktig nivå med
stadigvarande djurhållning med mindre än 10 djurenheteri,
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Verksamhetskod

Prövn.Bransch
nivå

JORDBRUK
1.30

C

JORDBRUK

1.3001

U

JORDBRUK
JORDBRUK
JORDBRUK

1.4001

5.10

B

5.20

C

5.2001

FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK
FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK
FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK
FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT

Verksamhet

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Övriga jordbruks- och
trädgårdsföretag
Övriga jordbruks- och
trädgårdsföretag

Beskrivning
(det högsta antalet djurenheter under året), och som
hanterar växtskyddsmedel.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion
Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Övriga jordbruks- och
trädgårdsföretag
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1
miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap.
2 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT

Berg, naturgrus och andra
jordarter

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra
jordarter
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Verksamhetskod
10 30

10.40

10.50

10.60

10.5001

11.30

Prövn..
Bransch
nivå
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
C
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
C
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
C
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
C
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
C
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT

Verksamhet

Beskrivning

Berg, naturgrus och andra
jordarter

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap.
4 § miljöprövningsförordningen.

Berg, naturgrus och andra
jordarter

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap.
5 § miljöprövningsförordningen.

Berg, naturgrus och andra
jordarter

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap.
6 § miljöprövningsförordningen.

Berg, naturgrus och andra
jordarter

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap.
7 § miljöprövningsförordningen.

Berg, naturgrus och andra
jordarter

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.

Råpetroleum, naturgas och
kol

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

Råpetroleum, naturgas och kol

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap.
10 § miljöprövningsförordningen.

,P()
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Verksamhetskod
11.3001

13.70

13.7001

15.30

Prövn.Bransch
Verksamhet
nivå
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
Råpetroleum, naturgas och kol
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
Annan utvinningsindustri
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV, OLJA,
Annan utvinningsindustri
C
GAS, KOL, MALM, MINERAL,
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV, OLJA,
Annan utvinningsindustri
GAS, KOL, MALM, MINERAL,
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
LIVSMEDEL OCH FODER
LIVSMEDEL OCH FODER
Slakterier
C

15.3001

LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier

LIVSMEDEL OCH FODER

LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier
Livsmedel och foder av
animaliska råvaror
Livsmedel och foder av
animaliska råvaror
Livsmedel och foder av
animaliska råvaror
Livsmedel och foder av
animaliska råvaror
Rökeri

LIVSMEDEL OCH FODER

Rökeri

LIVSMEDEL OCH FODER
15.50

C

LIVSMEDEL OCH FODER

15.65

C

LIVSMEDEL OCH FODER
LIVSMEDEL OCH FODER

15.5001

15.80

C

Beskrivning

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap.
17 § miljöprövningsförordningen.

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
3 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av
animaliska råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
6 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
6 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Rökeri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
7 § miljöprövningsförordningen.
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Verksamhetskod
15.8001
-

L

Prövn.Bransch
nivå
LIVSMEDEL OCH FODER
U

Verksamhet

Beskrivning
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av
vegetabiliska råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
10 § miljöprövningsförordningen.

15.101

C

LIVSMEDEL OCH FODER

15.10101

U

LIVSMEDEL OCH FODER
LIVSMEDEL OCH FODER

Rökeri
Livsmedel och foder av
vegetabiliska råvaror
Livsmedel och foder av
vegetabiliska råvaror
Livsmedel och foder av
vegetabiliska råvaror
Kvarnprodukter

15.125

C

LIVSMEDEL OCH FODER

Kvarnprodukter

15.12501

U

LIVSMEDEL OCH FODER

Kvarnprodukter
Livsmedel och foder av
kombinerade råvaror
Livsmedel av kombinerade
råvaror
Livsmedel av kombinerade
råvaror
Livsmedel av kombinerade
råvaror
Mjölkprodukter

LIVSMEDEL OCH FODER

LIVSMEDEL OCH FODER
15.151

C

LIVSMEDEL OCH FODER

15.155

C

LIVSMEDEL OCH FODER

15.15101

U

LIVSMEDEL OCH FODER
LIVSMEDEL OCH FODER

15.180

C

LIVSMEDEL OCH FODER

15.18001

U

LIVSMEDEL OCH FODER
LIVSMEDEL OCH FODER

15.200

C

LIVSMEDEL OCH FODER

15.220

C

LIVSMEDEL OCH FODER

15.240

C

LIVSMEDEL OCH FODER

15.260

C

LIVSMEDEL OCH FODER

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
11 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av
kombinerade råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
14 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
14 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
Mjölkprodukter
16 § miljöprövningsförordningen.
Mjölkprodukter
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Annan livsmedelstillverkning Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
Annan livsmedelstillverkning
19 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
Annan livsmedelstillverkning
21 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
Annan livsmedelstillverkning
23 § miröprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
Annan livsmedelstillverkning
25 § miljöprövningsförordningen.
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Verksamhetskod
15.280

Prövn.Bransch
nivå

Verksamhet

C

LIVSMEDEL OCH FODER

Annan livsmedelstillverkning

15.310

C

LIVSMEDEL OCH FODER

Annan livsmedelstillverkning

15.31001

U

LIVSMEDEL OCH FODER
TEXTILVAROR

Annan livsmedelstillverkning

17.30

C

TEXTILVAROR

17.3001

U

TEXTILVAROR
PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30

C

PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.3001

U

PÄLS, SKINN OCH LÄDER
TRÄVAROR

20.10

C

TRÄVAROR

20.30

C

TRAVAROR

20.40

C

TRÄVAROR

20.60

C

TRÄVAROR

20.80

C

TRÄVAROR

20.90

C

TRÄVAROR

20.91

C

20.9101

TRÄVAROR
TRÄVAROR
MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR

Beskrivning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
27 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap.
28 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap.
3 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap.
3 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap.
2 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap.
4 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap.
5 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap.
7 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap.
9 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap.
10 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap.
11 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR
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Verksamhetskod
21.4001

22.10
22.20
22.40
22.4001

Prövn...
Bransch
nivå
MASSA, PAPPER OCH
U
PAPPERSVAROR
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
C
PRODUKTION
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
C
PRODUKTION
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
C
PRODUKTION
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
U
PRODUKTION
KEMISKA PRODUKTER
KEMISKA PRODUKTER
KEMISKA PRODUKTER

24.40

C

24.41

C

Verksamhet

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH
GRAFISK PRODUKTION
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10
kap. 1 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10
kap. 2 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10
kap. 4 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Organiska kemikalier
Läkemedel

KEMISKA PRODUKTER

Läkemedel

KEMISKA PRODUKTER

Läkemedel

KEMISKA PRODUKTER

Annan kemisk tillverkning

24.44

C

KEMISKA PRODUKTER

Annan kemisk tillverkning

24.46

C

KEMISKA PRODUKTER

Annan kemisk tillverkning

24.4601

U

KEMISKA PRODUKTER

Annan kemisk tillverkning

24.47

C

KEMISKA PRODUKTER

Annan kemisk tillverkning

GUMMI- OCH PLASTVAROR
25.11

C

GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.30

C

GUMMI- OCH PLASTVAROR

Beskrivning

KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier
Verksamhetsgrupp Läkemedel
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12
kap. 40 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12
kap. 41 § miljöprövningsförordningen.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12
kap. 44 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12
kap. 46 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12
kap. 47 § miljöprövningsförordningen.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13
kap. 2 § miliöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13
kap. 4 § miljöprövningsförordningen.
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Verksamhetskod

Prövn.Bransch
nivå

25.50

C

GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.5001

U

GUMMI- OCH PLASTVAROR
MINERALISKA PRODUKTER
MINERALISKA PRODUKTER

26.30

C

MINERALISKA PRODUKTER

26.40

C

MINERALISKA PRODUKTER

26.60

C

MINERALISKA PRODUKTER

26.6001

U

MINERALISKA PRODUKTER
MINERALISKA PRODUKTER

26.100

C

MINERALISKA PRODUKTER

26.110

C

MINERALISKA PRODUKTER

26.120

C

MINERALISKA PRODUKTER

26.120001

U

MINERALISKA PRODUKTER

26.150

C

MINERALISKA PRODUKTER

26.160

C

MINERALISKA PRODUKTER

26.180

C

MINERALISKA PRODUKTER

26.18001

U

MINERALISKA PRODUKTER
STAL OCH METALL

1 MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhet

Beskrivning

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13
kap. 6 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska
keramiska produkter
_produkter
Glas, glasvaror och keramiska För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14
kap. 4 § miljöprövningsförordningen.
produkter
Glas, glasvaror och keramiska För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14
produkter
kap. 5 § miljöprövningsförordningen.
Glas, glasvaror och keramiska För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14
produkter
kap. 8 § miljöprövningsförordningen.
Glas, glasvaror och keramiska
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
produkter
Cement, betong, kalk, krita
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och
och Os
gips
Cement, betong, kalk, krita och För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14
gips
kap. 12 § miljöprövningsförordningen.
Cement, betong, kalk, krita och För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14
gips
kap. 13 § miljöprövningsförordningen.
Cement, betong, kalk, krita och För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14
kap. 14 § miljöprövningsförordningen.
gips
Cement, betong, kalk, krita och
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
gips
Andra mineraliska produkter Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14
Andra mineraliska produkter
kap. 17 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14
Andra mineraliska produkter
kap. 18 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14
Andra mineraliska produkter
kap. 20 § miljöprövningsförordningen.
Andra mineraliska produkter
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP STAL OCH METALL
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Verksamhetskod

Prövn.Bransch
nivå

27.60

C

STÅL OCH METALL

27.140

C

STÅL OCH METALL

27.14001

28.25

C

28.40

C

28.71

C

28.90

C

28.95

C

28.9501

STÅL OCH METALL
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FARGBORTTAGNING
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FARGBORTTAGNING
ELEKTRISKA ARTIKLAR

Verksamhet

Beskrivning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15
kap. 10 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15
kap. 18 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
kap. 3 § miljöprövningsförordningen.

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
kap. 5 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
kap. 7 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
kap. 9 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16
kap. 10 § miljöprövningsförordningen.

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR
9
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Verksamhetskod

Prövn.Bransch
nivå

31.30

C

ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.60

C

ELEKTRISKA ARTIKLAR

Verksamhet

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17
kap. 3 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17
kap. 6 § miljöprövningsförordningen.
METALLBEARBETNING

METALLBEARBETNING
METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och
reaktorer

METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer

34.10

C

34.20

C

METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer

34.2001

U

METALLBEARBETNING
METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer
Motorfordon

34.40

C

METALLBEARBETNING

Motorfordon

34.4001

U

METALLBEARBETNING

Motorfordon
Järnvägsutrustning och
flygplan

METALLBEARBETNING
34.50

C

METALLBEARBETNING

Järnvägsutrustning och flygplan

METALLBEARBETNING

Maskinell bearbetning

34.80

C

METALLBEARBETNING

Maskinell bearbetning

34.8001

U

METALLBEARBETNING
METALLBEARBETNING

Maskinell bearbetning
Skeppsvarv

35.20

C

METALLBEARBETNING

Skeppsvarv

39.30

C

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

Beskrivning

-

_

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18
kap. 1 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18
kap. 2 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Motorfordon
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18
kap. 4 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningsKktig nivå.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18
kap. 5 § mil'öprövningsförordningen.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18
kap. 8§ miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18
kap. 10 § miljöprövningsförordningen.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV
ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19
kap. 4 § miljöprövningsförordningen.

10,Xy
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Verksamhetskod
39.35
39.50
39.5001

39.70
39.90
39.7001

40.02

40.20

Prövn.Bransch
nivå
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
C
LÖSNINGSMEDEL
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
C
LÖSNINGSMEDEL
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
U
LÖSNINGSMEDEL
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
C
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
C
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
U
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
C
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
C
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA

Verksamhet

Beskrivning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19
kap. 5 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19
kap. 6 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN
OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20
kap. 2 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4
§ miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL,
VÄRME OCH KYLA

Anaerob biologisk
behandling

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

Anaerob biologisk behandling

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21
kap. 3 § miljöprövningsförordningen.

Framställning av gas- och
vätskeformiga bränslen

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och
vätskeformiga bränslen

Framställning av gas- och
vätskeformiga bränslen

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21
kap. 6 § miljöprövningsförordningen.

Förbränning

Verksamhetsgrupp Förbränning
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Verksamhetskod
40.60
40.70
40.7001

40.100
40.10001

40.110
40.120
40.12001
41.01

Prövn.. Bransch
nivå
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
C
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
C
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
U
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
C
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
U
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
C
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
C
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
U
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
VATTENFÖRSÖRJNING
VATTENFÖRSÖRJNING
U
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

Verksamhet

Beskrivning

Förbränning

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21
kap. 11 § miljöprövningsförordningen.

Förbränning

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21
kap. 12 § miljöprövningsförordningen.

Förbränning

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.

Vindkraft

Verksamhetsgrupp Vindkraft

Vindkraft

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21
kap. 15 § miljöprövningsförordningen.

Vindkraft

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.

Värme- och kylanläggningar

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

Värme- och kylanläggningar

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21
kap. 16 § miljöprövningsförordningen.

Värme- och kylanläggningar

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21
kap. 17 § miljöprövningsförordningen.

Värme- och kylanläggningar

För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
12p
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Verksamhetskod
50.10
50.20
50.1001
50.1002
50.1003
50.1004

Prövn..
Bransch
nivå
FORDONSSERVICE OCH
C
DRIVMEDELSHANTERING
FORDONSSERVICE OCH
C
DRIVMEDELSHANTERING
FORDONSSERVICE OCH
U
DRIVMEDELSHANTERING
FORDONSSERVICE OCH
U
DRIVMEDELSHANTERING
FORDONSSERVICE OCH
U
DRIVMEDELSHANTERING
FORDONSSERVICE OCH
U
DRIVMEDELSHANTERING
HAMNAR OCH FLYGPLATSER
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhet

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23
kap. 1 § miliöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23
kap. 2 § miliöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå —
fordonstvättar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå —
dnvmedelsstationer.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå —
fordonsverkstäder.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå — övriga.
Hamnar

63.20

C

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

63.2001

U

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar
Flygplatser

63.50

C

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Flygplatser

63.5001

U

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
LABORATORIER

Flygplatser

73.10

C

LABORATORIER

73.1001

U

LABORATORIER
TANKRENGÖRING

74.20

C

TANKRENGÖRING
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10

C

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Beskrivning

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Verksamhetsgrupp Hamnar
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24
kap. 2 § miliöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Flygplatser
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24
kap. 5 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25
kap. 1 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26
kap. 2 § miljöprövningsförordningen.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27
kap. 1 § miljöprövningsförordningen.
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Verksamhetskod
85.20

Prövn.Bransch
nivå
C

85.2001

Verksamhet

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
HALSO- OCH SJUKVÅRD
RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16

C

90 16001

RENING AV AVLOPPSVATTEN
RENING AV AVLOPPSVATTEN
AVFALL

AVFALL

Andra verksamheter med
återvinning eller
bortskaffande
Andra verksamheter med
återvinning eller bortskaffande
Animaliskt avfall

AVFALL

Animaliskt avfall

AVFALL

Avvattning

AVFALL

Avvattning

AVFALL

Biologisk behandling

AVFALL

Biologisk behandling

AVFALL
AVFALL

Biologisk behandling
Deponering

AVFALL
90.430

AVFALL

90.251

C

90.375

C

90.171

C

90.17101
90.281

C

AVFALL

Deponering

90.341

C

AVFALL

Deponering

AVFALL
AVFALL

Deponering
Elavfall

90.34101

Beskrivning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27
kap. 2 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV
AVLOPPSVATTEN
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28
kap. 4 § miljpprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå och som
inte omfattas av taxebilaga 1.
AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med
återvinning eller bortskaffande
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 70 § miljöprövningsförordningen.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 33 § miljöprövningsförordningen.
Verksamhetsgrupp Avvattning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 39 § miljöprövningsförordningen.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 31 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Deponering
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 19 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 26 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp Elavfall
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Verksamhetskod
90.90

Prövn..
Bransch
nivå
C

AVFALL
AVFALL
AVFALL

90.29

C

90.230

C

AVFALL

90.23001

U

AVFALL

AVFALL

AVFALL
90.382

C

AVFALL
AVFALL

90.520

C

AVFALL
AVFALL

90.40

C

AVFALL

90.60

C

AVFALL

90.6001

U

AVFALL
AVFALL

90.110

C

AVFALL

90.80

C

AVFALL

Verksamhet

Beskrivning

Elavfall

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 44 § miljöprövningsförordningen.

Förberedelse för
återanvändning
Förberedelse för
återanvändning
Förbränning

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 47 § miljöprövningsförordningen.
Verksamhetsgrupp Förbränning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
Förbränning
kap. 17 § miljöprövningsförordningen.
Förbränning
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Konvertering av smittförande Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande
avfall
avfall
Konvertering av smittförande
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
avfall
kap. 38 § miljöprövningsförordningen.
Lagring och avskiljning av
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av
koldioxid
koldioxid
Lagring och avskiljning av
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
koldioxid
kap. 64 § miljöprövningsförordningen.
Lagring som en del av att
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla
samla in avfall
in avfall
Lagring som en del av att
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
samla in avfall
kap. 49 § miljöprövningsförordningen.
Lagring som en del av att
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
samla in avfall
kap. 51 § miljöprövningsförordningen.
Lagring som en del av att
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
samla in avfall
Mekanisk bearbetning och
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och
sortering
sortering
Mekanisk bearbetning och
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
sortering
kap. 41 § miliöprövningsförordningen.
Mekanisk bearbetning och
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
sortering
kap. 43 § miljöprövningsförordningen.
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Verksamhetskod
90.8001

Prövn..
Bransch
nivå
U

AVFALL
AVFALL

90.370

90.120

C

C

C

Uppgrävda massor

AVFALL

Uttjänta fordon

AVFALL

Uttjänta fordon

AVFALL
AVFALL

90.141

C

Mekanisk bearbetning och
sortering
Uppgrävda massor

AVFALL

AVFALL

90.391

Verksamhet

AVFALL
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLAGGNINGAR
TEXTILTVÄTTERIER

92.20

C

92.30

C

92.1001

U

93.10

C

TEXTILTVÄTTERIER

93.1001

U

TEXTILTVÄTTERIER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

Återvinning eller
bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen
verksamhet
Återvinning eller bortskaffande
av avfall som uppkommit i egen
verksamhet
Återvinning för
anläggningsändamål
Återvinning för
anläggningsändamål

Beskrivning
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
Verksamhetsgrupp UpRgrävda massor
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 37 § miljöprövningsförordningen.
Verksamhetsgru i . Utt änta fordon
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 46 § miljöprövningsförordningen.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av
avfall som uppkommit i egen verksamhet
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 29 § miljöprövningsförordningen.
Verksamhetsgrupp Återvinning för
anläggningsändamål
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29
kap. 35 § miljöprövningsförordningen.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR
OCH SPORTANLÄGGNINGAR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30
kap. 2 § miljöprövningsförordningen.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30
kap. 3 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31
kap. 1 § miljöprövningsförordningen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå.
VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
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Verksamhetskod

Prövn.Bransch
nivå
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

Verksamhet

Beskrivning

Yrkesmässig överlåtelse av
särskilt farliga kemiska
Produkter.

Verksamheter under anmälningspliktig nivå.

98.01

U

98.02

U

98.10

U

98.11

U

98.12

U

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

Hantering av växtskyddsmedel

98.13

U

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

Hantering av växtskyddsmedel

98.14

U

98.15

U

98.16

U

98.17

U

98.18

U

98.19

U

98.20

U

98.21

U

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Särskilt farliga kemikalier
Hantering av växtskyddsmedel
Hantering av växtskyddsmedel

Hantering av växtskyddsmedel
Hantering av växtskyddsmedel
Hantering av växtskyddsmedel
Hantering av växtskyddsmedel
Hantering av växtskyddsmedel
Hantering av växtskyddsmedel
Hantering av växtskyddsmedel
Hantering av växtskyddsmedel

Tillsyn av lokaler för särskilt farliga kemikalier på uppdrag
av länsstyrelsen.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå med mer
än 50 hektar åkermark
För verksamheter under anmälningspliktig nivå med
mindre än 50 hektar åkermark
För verksamheter under anmälningspliktig nivå Distributörer — försäljning av växtskyddsmedel för
yrkesmässig användning
För verksamheter under anmälningspliktig nivå Distributörer — försäljning av växtskyddsmedel för privat
användning
För verksamheter under anmälningspliktig nivå Besprutningsentreprenörer/Maskinstationer
För verksamheter under anmäIningspliktig nivå Ekologisk odling
För verksamheter under anmälningspliktig nivå - Växthus
För verksamheter under anmälningspliktig nivå Plantskolor med egen odling
För verksamheter under anmälningspliktig nivå Fruktodlare
För verksamheter under anmälningspliktig nivå Betningsaktörer
För verksamheter under anmälningspliktig nivå Skogsbruksentreprenörer
För verksamheter under anmälningspliktig nivå Skogsbruksanvändare
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
170y
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Verksamhetskod
38 § FMH,
punkt 1
38 § FMH,
punkt 1
38 § FMH,
_punkt 1
38 § FMH,
Punkt 1
38 § FMH,
punkt 1
38 § FMH,
punkt 1
38 § FMH,
punkt 1
38 § FMH,
punkt 2
38 § FMH,
punkt 2
38 § FMH,
punkt 3
38 § FMH,
punkt 3
38 § FMH,
punkt 3
38 § FMH,
_punkt 3

Prövn
. .- Bransch
nivå

Verksamhet

Beskrivning

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller
annan smitta, tatuering

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller
annan smitta, fotvård

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller
annan smitta, akupunktur

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller
annan smitta, barbering

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller
annan smitta, håltagning med engångskassett

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller
annan smitta, nagelvård

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller
annan smitta, övriga

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För bassängbad med 1 till 4 bassänger

H

ANMALNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För bassängbad med 5 eller fler bassänger

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För skolor

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För förskolor

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

För fritidsverksamheter

H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Separat förskoleklass, öppen förskola

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

LBostäder m.m.

VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Verksamhetsgrupp Bostäder m.m.

806,,,
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Verksamhetskod
45 § FMH,
punkt 1
45 § FMH,
punkt 1
45 § FMH,
punkt 1

45 § FMH,
punkt 2
45 § FMH,
punkt 3

45 § FMH,
punkt 4
45 § FMH,
punkt 5
45 § FMH,
_punkt 5
45 § FMH,
punkt 5
45 § FMH,
punkt 6

Prövn..
Bransch
nivå
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
UH
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
UH
UH

UH

UH

UH

UH
UH
UH

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Verksamhet

Beskrivning

Bostäder m.m.

För byggnader, med en eller flera bostäder och
tillhörande utrymmen

Bostäder m.m.

HVB-hem

Bostäder m.m.

Äldreboenden

Undervisning, vård m.m.

Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m.

Undervisning, vård m.m.

För lokaler med undervisning, vård och annat
omhändertagande

Samlingslokaler m.m.

Verksamhetsgrupp Samlingslokaler m.m.

Samlingslokaler m.m.

För samlingslokaler där många människor vistas.

Hotell m.m.

Verksamhetsgrupp Hotell m.m.

Hotell m.m
Idrottsanläggningar,
camping, bad m.m.
Idrottsanläggningar, camping
m.m.

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Idrottsanläggningar, camping,
bad m.m.

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Idrottsanläggningar, camping,
bad m.m.
Yrkesmässig hygienisk
behandling
Lokaler för hygienisk
behandling

För hotell, pensionat och liknande där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping,
bad m.m.
För Idrottsanläggningar, camping m.m.
För Strandbad
För Gym
Verksamhetsgrupp yrkesmässig hygienisk
behandling
För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk
behandling
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Verksamhetskod
45 § FMH,
Lpunkt 6

45 § FMH,
Lpunkt 7

Prövn.Bransch
nivå
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
UH
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
UH
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Verksamhet

Beskrivning

Lokaler för hygienisk
behandling

För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk
behandling, frisör

Lokaler för förvaring av djur

Verksamhetsgrupp lokaler för förvaring av djur

Lokaler för förvaring av djur

För lokaler för förvaring av djur
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

24 (41)

Kommunstyrelsen

KS § 165/22
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
från 1 januari 2023
KS2022.0263

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-17

156/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

165/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2023.

Bakgrund

Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade att anta en
ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller från och med 1
januari 2022. Den innebar en övergång till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nya
modell för miljöbalkstaxa.
En ny inriktning som den nya taxan har inneburit är att många verksamheter har gått från att
betala en fast årlig avgift i förskott för den planerade tillsynen till att numera betala en avgift
utifrån nedlagd tid i efterskott.
Redan när den nuvarande taxan antogs var Miljönämndens och direktionens inriktning att
taxan återigen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås kommunerna
att anta en ny taxa som ska gälla från och med 1 januari 2023. Syftet med att ta upp taxan
vid två tillfällen så nära i tiden var främst att övergången till en ökad andel
efterhandsdebiteringen skulle ske stegvis. Skälet till detta var att ha möjlighet att ställa om
arbetssätt, mätmetoder och interna riktlinjer.
I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering. Enligt
förslaget som ligger för 2023 kommer ytterligare ca 400 verksamheter gå över till
efterhandsdebitering. Kvarvarande ca 80 verksamheter med fast årlig avgift är verksamheter
med prövningsnivå A och B (undantag branschen jordbruk). Skälet till att de fortsatt föreslås
få en fast årlig avgift är för att det för dessa verksamheter är för att det bör vara lika
avgiftssystem oberoende om länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. Dessa
verksamheter är också ett undantag gentemot övriga eftersom en hel del händelsestyrd
tillsyn ska rymmas inom den årliga avgiften.
I övrigt är det inga större förändringar gentemot gällande taxa.
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

25 (41)

Kommunstyrelsen

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 1 juni 2022 (MN § 27) att föreslå direktionen
att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner att anta den nya
taxan.

Sammanfattning av skillnader mot nuvarande taxa
 Fler verksamheter går över till efterhandsdebitering och hamnar således i bilaga 3 i
stället för bilaga 2.


Nya lokala koder för verksamheter som hanterar växtskyddsmedel enligt vägledning
från centrala myndigheter.



Nya lokala koder för att uppnå en mer detaljerad taxa. Dessa behövs främst för att
kunna ha ett mer detaljerat register internt och påverkar inte avgifterna. Exempel:
tidigare rymdes samtliga icke anmälningspliktiga drivmedelsstationer, fordonstvättar
och bilverkstäder under samma kod. Förslaget är att ha tre separata koder för att
skilja på dessa. Liknande justeringar har gjorts på fler ställen i taxan.



Uppdatering av timavgift och startår för indexhöjning.



Ändrat hänvisningar i taxebestämmelserna med anledning av att fler verksamheter
går över till efterhandsdebitering och bilaga 3.



En separat paragraf för inställelseavgift i stället för att det står på flera olika ställen.



Justeringar av samtliga bilagor enligt SKR:s anvisningar som skickats ut i maj 2022.
Det är främst uppdaterade lagrumshänvisningar, förtydliganden, anpassningar i
avgiftsnivåer för att stämma överens med förordningen om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken samt språkliga justeringar.

Handlingar

MN 6 beslut miljobalkstaxa fr 2023
MN 6 bilaga miljobalkstaxa inledande bestammelser
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 1
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 2
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 3
Skickas till

Miljösamverkan östra Skaraborg
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

7 (10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 156/22
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
från 1 januari 2023
KS2022.0263

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-17

156/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2023.

Bakgrund

Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade att anta en
ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller från och med 1
januari 2022. Den innebar en övergång till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nya
modell för miljöbalkstaxa.
En ny inriktning som den nya taxan har inneburit är att många verksamheter har gått från att
betala en fast årlig avgift i förskott för den planerade tillsynen till att numera betala en avgift
utifrån nedlagd tid i efterskott.
Redan när den nuvarande taxan antogs var Miljönämndens och direktionens inriktning att
taxan återigen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås kommunerna
att anta en ny taxa som ska gälla från och med 1 januari 2023. Syftet med att ta upp taxan
vid två tillfällen så nära i tiden var främst att övergången till en ökad andel
efterhandsdebiteringen skulle ske stegvis. Skälet till detta var att ha möjlighet att ställa om
arbetssätt, mätmetoder och interna riktlinjer.
I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering. Enligt
förslaget som ligger för 2023 kommer ytterligare ca 400 verksamheter gå över till
efterhandsdebitering. Kvarvarande ca 80 verksamheter med fast årlig avgift är verksamheter
med prövningsnivå A och B (undantag branschen jordbruk). Skälet till att de fortsatt föreslås
få en fast årlig avgift är för att det för dessa verksamheter är för att det bör vara lika
avgiftssystem oberoende om länsstyrelsen eller kommunen har tillsynen. Dessa
verksamheter är också ett undantag gentemot övriga eftersom en hel del händelsestyrd
tillsyn ska rymmas inom den årliga avgiften.
I övrigt är det inga större förändringar gentemot gällande taxa.
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

8 (10)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 1 juni 2022 (MN § 27) att föreslå direktionen
att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner att anta den nya
taxan.

Sammanfattning av skillnader mot nuvarande taxa
 Fler verksamheter går över till efterhandsdebitering och hamnar således i bilaga 3 i
stället för bilaga 2.


Nya lokala koder för verksamheter som hanterar växtskyddsmedel enligt vägledning
från centrala myndigheter.



Nya lokala koder för att uppnå en mer detaljerad taxa. Dessa behövs främst för att
kunna ha ett mer detaljerat register internt och påverkar inte avgifterna. Exempel:
tidigare rymdes samtliga icke anmälningspliktiga drivmedelsstationer, fordonstvättar
och bilverkstäder under samma kod. Förslaget är att ha tre separata koder för att
skilja på dessa. Liknande justeringar har gjorts på fler ställen i taxan.



Uppdatering av timavgift och startår för indexhöjning.



Ändrat hänvisningar i taxebestämmelserna med anledning av att fler verksamheter
går över till efterhandsdebitering och bilaga 3.



En separat paragraf för inställelseavgift i stället för att det står på flera olika ställen.



Justeringar av samtliga bilagor enligt SKR:s anvisningar som skickats ut i maj 2022.
Det är främst uppdaterade lagrumshänvisningar, förtydliganden, anpassningar i
avgiftsnivåer för att stämma överens med förordningen om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken samt språkliga justeringar.

Handlingar

MN 6 beslut miljobalkstaxa fr 2023
MN 6 bilaga miljobalkstaxa inledande bestammelser
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 1
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 2
MN 6 bilaga miljobalkstaxa Taxebilaga 3
Skickas till

Miljösamverkan östra Skaraborg

22 Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 - KS2022.0313-1 Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 : Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-08-17
Diarienummer: KS2022.0313-1
Handläggare: Mikael Zsiga

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde
Locketorps-Törsatorp 1:13
Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att träffa avtal om förtida upphörande av tomträtt gällande
fastigheten Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13. Ersättningen till tomträttsinnehavaren uppgår
till 20 000 000 kronor.
Sammanfattning
För att kunna driva utvecklingen av omställningen av flygplatsen till verksamhetsmark
behöver tomträttsavtalet för Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 upphöra i förtid. Därför
träffar Skövde kommun avtal med Skövde Flygklubb (segelflygklubben) i vilket klubben
ersätts med 20 000 000 kronor. Avsikten är att segelflygklubb flyttar verksamheten till
Falköpings flygplats i Falköpings kommun i enlighet med den avsiktsförklaring som träffats
mellan de båda kommunerna. Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att vara
60 000 invånare 2025.
Bakgrund
Fastigheten Locketorps-Törsatorp 1:13 ligger vid Skövde flygplats och är belastad med
tomträtt vars innehavare är Skövde Flygklubb (segelflygklubben). Fastigheten uppgår till 7
500 kvadratmeter och är bebyggd med hangar och klubbhus om cirka 1 250 kvadratmeter. I
hangaren finns även en verkstadslokal om cirka 200 kvadratmeter.
Då flygplatsen planeras att omvandlas till verksamhetsmark behöver tomträtten avvecklas i
förtid (KF § 95/21, 2021-09-27, dnr KS2021.0263). Tomträttsavtalet tecknades 1989 och har
perioden 20 år vilket gör att tomträtten tidigast skulle kunna upphöra 2029. Genom att teckna
avtal om förtida uppsägning av tomträttsavtalet upphör tomträtten att gälla.
Avsikten är att segelflygklubben flyttar flygverksamheten till Falköpings flygplats i enlighet
med "Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun avseende arbete
med gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet" (KF § 29/22, 2022-03-28,
KS2022.1032). Skövde kommun övertar tomträtten den 3 januari 2023 men segelflygklubben
disponerar byggnaderna till och med den 30 april 2023.
I och med avtalet erhåller segelflygklubben 20 000 000 kronor i ersättning för den skada som
det förtida upphörandet av rättigheten innebär. Ersättningen baseras på ett värdeutlåtande
upprättat av Svefa AB (MEX.202.320, 2021-11-17) och bedömning av produktionskostnader
för motsvarande anläggning av tre olika företag inom byggsektorn.
Marknadsvärdet bedöms uppgå till 6 000 000 kronor vilket motsvarar intrångsersättningen.
Till detta har ett expropriationspåslag om 25 procent lags, vilket motsvarar 1 500 000 kronor.
Utöver detta har med utgångspunkt från den bedömda produktionskostnaden en rörelseskada
uppskattats till 12 500 000 kronor.
Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-08-17
Diarienummer: KS2022.0313-1
Handläggare: Mikael Zsiga

Utöver detta ekonomiska åtagande ska Skövde kommun årligen svara för 700 av
segelflygklubbens medlemmars start- och landningsrörelser på Falköpings flygplats fram till
den 31 december 2029.
Motivering till beslut
Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att vara 60 000 invånare 2025. Att
kunna erbjuda verksamhetsmark för större volymer innebär en strategiskt viktig
utvecklingsmöjlighet för Skövde. Genom att i förtid upphäva tomträtten skapas möjlighet för
kommande etablering.
Handlingar
Värdeutlåtande, Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 113.pdf
Avtal förtida upphörande tomträtt – Locketorps-Törsatorp 113.pdf
Fastighetsinformation Locketorps-Törsatorp113.pdf
Tjänsteskrivelse KF inlösen tomträtt.pdf
Översiktskarta till tjänsteskrivelse.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Skövde flygklubb, anders.blom@bahnhof.se, per@fridell.de, bernt.hall@gmail.com

Handläggare
Mikael Zsiga
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum: 2022-08-10

Diarienummer: MEX.2020.320
Handläggare: Mikael Zsiga

Kommunstyrelsens arbetsutskott/Kommunstyrelsen

Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats
Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att besluta träffa avtal om förtida upphörande av tomträtt gällande fastigheten
Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13. Ersättningen till tomträttsinnehavaren uppgår
till 20 000 000 kronor.
Sammanfattning
För att kunna driva utvecklingen av omställningen av flygplatsen till
verksamhetsmark behöver tomträttsavtalet för Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13
upphöra i förtid. Därför träffar Skövde kommun avtal med Skövde Flygklubb
(segelflygklubben) i vilket klubben ersätts med 20 000 000 kronor. Avsikten är att
segelflygklubb flyttar verksamheten till Falköpings flygplats i Falköpings
kommun i enlighet med den avsiktsförklaring som träffats mellan de båda
kommunerna. Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att vara 60
000 invånare 2025.
Bakgrund
Fastigheten Locketorps-Törsatorp 1:13 ligger vid Skövde flygplats och är belastad
med tomträtt vars innehavare är Skövde Flygklubb (segelflygklubben).
Fastigheten uppgår till 7 500 kvadratmeter och är bebyggd med hangar och
klubbhus om cirka 1 250 kvadratmeter. I hangaren finns även en verkstadslokal
om cirka 200 kvadratmeter.
Då flygplatsen planeras att omvandlas till verksamhetsmark behöver tomträtten
avvecklas i förtid (KF § 95/21, 2021-09-27, dnr KS2021.0263). Tomträttsavtalet
tecknades 1989 och har perioden 20 år vilket gör att tomträtten tidigast skulle kunna
upphöra 2029. Genom att teckna avtal om förtida uppsägning av tomträttsavtalet
upphör tomträtten att gälla.
Avsikten är att segelflygklubben flyttar flygverksamheten till Falköpings flygplats i
enlighet med "Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun
avseende arbete med gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet" (KF § 29/22,
2022-03-28, KS2022.1032). Skövde kommun övertar tomträtten den 3 januari 2023
men segelflygklubben disponerar byggnaderna till och med den 30 april 2023.
I och med avtalet erhåller segelflygklubben 20 000 000 kronor i ersättning för den
skada som det förtida upphörandet av rättigheten innebär. Ersättningen baseras på
ett värdeutlåtande upprättat av Svefa AB (MEX.202.320, 2021-11-17) och
bedömning av produktionskostnader för motsvarande anläggning av tre olika
företag inom byggsektorn.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Skövde kommun
Sektor samhällsbyggnad

Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

e-post
samhallsbyggnad@skovde.se

e-post handläggare
mikael.zsiga@skovde.se
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Marknadsvärdet bedöms uppgå till 6 000 000 kronor vilket motsvarar
intrångsersättningen. Till detta har ett expropriationspåslag om 25 procent lags,
vilket motsvarar 1 500 000 kronor. Utöver detta har med utgångspunkt från den
bedömda produktionskostnaden en rörelseskada uppskattats till 11 500 000
kronor.
Utöver detta ekonomiska åtagande ska Skövde kommun årligen svara för 700 av
segelflygklubbens medlemmars start- och landningsrörelser på Falköpings
flygplats fram till den 31 december 2029.
Motivering till beslut
Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att vara 60 000 invånare
2025. Att kunna erbjuda verksamhetsmark för större volymer innebär en
strategiskt viktig utvecklingsmöjlighet för Skövde. Genom att i förtid upphäva
tomträtten skapas möjlighet för kommande etablering.
Handlingar
Fastighetsinformation Locketorps-Törsatorp1:13
Avtal förtida upphörande tomträtt – Locketorps-Törsatorp 1:13
Värdeutlåtande, Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13
Översiktskarta till tjänsteskrivelse
Skickas till
SKÖVDE FLYGKLUBB

Martin Hollertz
Chef sektor samhällsbyggnad

Mikael Zsiga
Mark- och exploateringschef
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Skövde kommun
Sektor samhällsbyggnad

Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress
Skövde kommun, 541 83 Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00
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Översiktskarta
Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats

1:10000

2022-08-08
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Avtal förtida upphörande tomträtt –
Locketorps-Törsatorp 1:13
1

Avtalsparter

Mellan parterna nedan träffas avtal om förtida upphörande av tomträtt.
1.1

Tomträttshavare Locketorps-Törsatorp 1:13

Skövde Flygklubb (organisationsnr 866601-1757)
Flygplatsen
541 91 SKÖVDE
I avtalet benämnd med segelflygklubben.
1.2

Fastighetsägare Locketorps-Törsatorp 1:13

Skövde kommun (organisationsnr 212000-1710)
541 83 SKÖVDE
I avtalet benämnd med kommunen.
2

Bakgrund

Beslut om att lägga ner flygplatsen till förmån för kommande industrietablering
togs av kommunstyrelsen 6 september 2021 (KF § 95/21, 2021-09-27,
KS2021.0263). I enlighet med detta beslut är ny detaljplan under framtagande.
Fastigheten är lokaliserad till flygplatsområdet och för att möjliggöra framtida
etablering avser kommunen att ianspråktaga fastigheten. Parterna har därför
kommit överens om villkor för tomträttens upphörande.
Avsikten är att Segelflygklubben flyttar flygverksamheten till Falköpings
flygplats i enlighet med "Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och
Falköpings kommun avseende arbete med gemensam anläggning för
flygklubbverksamhet" (KF § 29/22, 2022-03-28, KS2022.1032).
3

Villkor

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:
- att avtalet antas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och att beslutet vinner
laga kraft,
- att avtalet är undertecknat av båda parter senast den 31 oktober 2022.
Om denna förutsättningar ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt
för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomisk
ersättning. Förfaller avtalet skall vardera part således bära sina egna kostnader.
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4

Fastighet

Fastigheten som är upplåten med tomträtt och avtalet berör är Skövde LocketorpsTörsatorp 1:12, nedan kallad fastigheten (se bil. 1).
5

Tillträde

Kommunen övertar tomträtten den 3 januari 2023. Segelflygklubben skall vid
denna tidpunkt ha upphört med start och landning på flygplatsen.
Segelflygklubben får disponera tomträttens byggnader till och med den 30 april
2023.
6

Tomträttens skick

Den 1 maj 2023 ska tomträttens byggnader vara tömda på lösöre och marken
avstädad. Segelflygklubben har även rätt att ta med sig den fällbara vägg som
finns i hangaren.
Kommunen svarar för eventuell rivning.
7

Ersättning

Kommunen ersätter segelflygkluben för byggnaderna samt tomträttsavtalets
förtida upphörande med 20 000 000 kronor.
8

Betalning av ersättning

Ersättningen ska inbetalas till av segelflygklubben aviserat konto enligt följande.
Inom 30 dagar efter avtalets undertecknande ska 10 % av ersättningen betalas.
Återstoden av ersättningen ska betalas senast vid tillträdet.
Parterna är överens om att ersättningen utgör full och slutlig ersättning för
tomträttens upphörande.
9

Tomträttens upphörande

Parterna är överens om att tomträtten ska upphöra att gälla på tillträdesdagen.
Kommunen bekostar dödning av tomträtten.
10

Rättigheter

Segelflygklubben fgaranterar att fastigheten på tillträdesdagen ej besväras av
annan rättighet än vad som framgår av anteckningar och inskrivningar i
fastighetsregistret (se bil. 1).
11

Inteckningar

Segelflygklubben garanterar att fastigheten vid tillträdet inte besväras av andra
inteckningar än vad som framgår av bifogat utdrag från fastighetsregistret (se bil.
1) och att pantbreven för dess inteckningar inte utnyttjas som säkerhet för lån.
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Säljaren skall överlämna förekommande pantbrev till köparen senast på
tillträdesdagen.
12

Flytt av verksamheten

12.1

Flygverksamheten till Falköpings flygplats

För att segelflygklubben ska få använda Falköpings flygplats måste klubben vara
verksam i den förening som kommer att svara för driften av Falköpings flygplats.
Segelflygklubben får svara för de kostnader som är förknippade med detta
förutom för eventuella start- och landningsavgifter. Kommunen svarar årligen för
700 av segelflygklubbens medlemmars start- och landningsrörelser fram till den
31 december 2029
12.2

Verkstadsverksamheten

Segelflygklubben vill ha kvar verkstadsverksamhet någonstans i Skövdes närhet.
Segelflygklubben svarar själv för att denna lösning kommer till stånd.
13

Muntliga utfästelser

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit rörande
överlåtelsen av fastigheten. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer
inte.
14

Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och undertecknas av
parterna för att kunna göras gällande.
15

Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.
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16

Underskrifter och bevittning

16.1

Segelflygklubben

För Skövde flygklubb
Skövde den

2022

Anders Blom
Ordförande
16.2

Skövde den

2022

Thomas Larsson
Kassör

Kommunen

För Skövde kommun, kommunstyrelsen
Skövde den

2022

Katarina Jonsson
Ordförande kommunstyrelsen

Skövde den

2022

Tomas Fellbrandt
Kommundirektör

Bilaga:
1. Fastighetsinformation
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Svefa AB, Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm
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Ordernummer: 178 070
Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13

1. Sammanfattning

Värderingsobjekt

Värderingsobjektet utgörs av tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 1:10.

Uppdragsgivare

Skövde kommun genom Mikael Zsiga/Lina Irwe.

Syfte

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt
uppdragsgivaren skall värderingen användas inför ev. förvärv.

Värdetidpunkt

2021-11-17

Särskilda
förutsättningar

Se särskilda förutsättningar i avsnitt 2.

Objektstyp

Industrifastighet

Marknadsvärde

Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet
av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till:

6 000 000 kr
Sex miljoner kronor
Resulterande
nyckeltal

3

Marknadsvärde / m²
Marknadsvärde / taxeringsvärde
Bruttokapitalisering, år 1
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)

4 228
5,00
9,6
8,61%
8,62%
8,28%
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2. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Skövde kommun genom Mikael Zsiga/Lina Irwe.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall
värderingen användas inför ev. förvärv.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är 2021-11-17.

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska
marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De
allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella
begränsning.
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för
värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion,
hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur
redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får
användas.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/
fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller
ofullständiga.

Värderingsstandard
Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i
RICS Valuation - Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS).
Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.
Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.

Upplysningar
Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.
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Särskilda förutsättningar
Värderingen syftar till att bedöma tomträttens marknadsvärde. Bedömning av annan skada t ex på
rörelse/verksamhet, flyttkostnad eller omställningskostnad har ej skett.

Besiktning och värderingsunderlag
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2021-11-02 av Christina Lennéer Lind, Svefa. Vid besiktningen
deltog tomträttsinnehavarens representant Anders Blom.
Vid besiktningen har ett urval av lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer studerats.
Följande uppgifter har erhållits från tomträttsinnehavare/uppdragsgivare:




Inhämtade tekniska uppgifter vid besiktning
Tomträttsavtal
Ritningar från Skövde kommuns ritningsarkiv

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig
statistik från SCB med flera.

3. Värderingsobjekt
Objektstyp
Inom värderingsobjektet inryms klubbstuga, verkstad, hangar och carport. Värderingsobjektet har tillgång till
segelflygfält samt egen anlagd campingplats (ca 20 platser) strax utanför tomträtten.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Skövde Kommun.

Tomträttsinnehavare
Tomträttsinnehavare till värderingsobjektet är Skövde Segelflygklubb.

Läge
Värderingsobjektet är beläget cirka 1 mil norr om Skövde. Objektet har gatuadress Flygplatsvägen 1 inom
område för Skövde Flygplats. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret.
Omgivningen utgörs huvudsakligen av skogsmark, flygplatsområde med område för flygtrafik,
hangarer/verkstäder, terminalbyggnad samt parkering. Närområdet består av motorbana, detaljplanelagt
område för verksamheter samt Trafikverkets anläggning för förarprov Service finns närmast i Skövde.
Allmänna kommunikationer till Skövde finns i form av buss och tåg. Större trafikleder, väg 26 och 49, finns
på nära avstånd. Värderingsobjektet nås via en smal asfaltsväg, avstånd från Skövde flygplats till
värderingsobjektet är cirka 1,8 km.

Tomt
Värderingsobjektet har en markareal om 7 500 kvadratmeter.
På värderingsobjektet finns 2 byggnader. Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av
kommunikationsytor, parkering samt gräsmatta. Husvagnsplatser (ca 20 st) finns anlagda utanför
tomträtten.
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Byggnadsbeskrivning
Byggnaderna på värderingsobjektet uppfördes 1990. Totalt 1 plan ovan mark.
Den totala uthyrbara arean (bedömd utifrån planritning) uppgår till ca 1 419 kvadratmeter fördelat enligt
nedan:
Lokaltyp

Kontor
Hangar (varm och kalldel)
Verkstad
Carport
Summa/Medel

Uthyrbar area
*m²
249
800
200
170
1 419

%
18
56
14
12
100

Antal
0

.

Konstruktion
Grundläggning
Stomme
Fasadmaterial
Yttertak
Fönster
Portar
Takhöjd

Platta på mark, plintar
Stål, trä
Plåt
Plåt
Isolerglas
Öppningsbar sida i hangar (ca 29 m), 2 portar till hangar/verkstad
Fri takhöjd mellan ca 2,5 – 3,2 m

Teknik
Uppvärmning
Vatten/avlopp

Varmluftspanna (olja), luftvärmepumpar samt direktverkande el
Kommunalt VA

Övrigt
Parkering

På tomten

Skick och standard
Byggnadens yttre och inre skick bedöms som helhet som normalt med hänsyn till ålder och användning.
Handikappanpassad klubbstuga med klubbrum, kök, toaletter, städ, kontor, omklädning/bastu.
Hangarbyggnad med verkstad, lager/uppställning samt carport. Verkstad med bra dagsljusinsläpp samt
pann-/kompressorrum, wc/dusch, kök. Hangar med skiljevägg mellan uppvärmd del (ca 200 kvm) och ca
600 kvm kall del.
Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll,
noterades vid besiktningen.

Flexibilitet och alternativanvändning
Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning, och därmed bedöms möjligheten till alternativt utnyttjande
som goda. Möjlig alternativanvändning bedöms främst vara verksamhet med lager, fordonsuppställning
eller enklare produktion.
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Miljö
Skövde Flygplats är registrerad i Länsstyrelsens register som potentiellt förorenade markområden och
klassificerad som ej riskklassad med notering om flygplats. PFAS-utredning har påvisat höga halter vid
gammal brandövningsplats i södra delen av flygplatsen. Besked saknas angående eventuella krav på
sanering.

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella
miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).
Värdebedömningen är utförd obeaktat eventuell miljöbelastning.

Rättsliga förhållanden
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat:
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Planförhållande
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan från 2000-01-27. Detaljplanen anger flygplats.

Tomträttsavtal
Värderingsobjektet är upplåtet med tomträtt för flygklubbsverksamhet. Gällande tomträttsavgäld är 23 900
kr/år med reduktion har skett till 100 kr och löper t.o.m. 2029-09-30. I tomträtten ingår VA-anslutning,
asfaltyta samt rätt att nyttja flygplatsen efter de anvisningar som driftsansvarig meddelar och tillfartsväg. Se
bilaga. Skövde Segelflygklubb nyttjar intilliggande segelflygfält med mått 100 m x 1 000 m (10 ha) samt har
ca 20 campingplatser norr om tomträtten. Skövde Segelflygklubb sköter själva segelflygfält och
campingplats.

4. Marknadsanalys
Makroekonomi
Svensk ekonomi
Efter coronapandemins utbrott i Q1 2020 noterades – trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser
och relativt begränsade restriktioner i samhället – en tydlig lågkonjunktur, med BNP om -2,8% för 2020.
Under inledningen av 2021 har noterats en återhämning, med BNP om +0,8% i Q1 och +0,9% i Q2.
Tillväxten tog fart i Q3 då lättade restriktioner medförde ökad konsumtion, men återhämtningen väntas
därefter gå in i en lugnare fas. Konjunkturinstitutets prognos (sept-21) ligger på +4,7% för 2021 och +3,9%
för 2022. Från andra halvåret 2022 väntas Sverige gå in i en fas med ”mild” högkonjunktur.
Återhämtningen vilar fortsatt på osäker grund då ökad smittspridning kan medföra återinförda restriktioner.
Vidare kan den s.k. ”betongkrisen”, och brist på andra viktiga s.k. insatsvaror, få stora konsekvenser då
viktiga investeringar riskerar att försenas.
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Inflationen har ökat under 2021 (i huvudsak p.g.a. kraftigt stigande el-priser) och väntas vara fortsatt relativt
hög under 2022 (>2,0%). Den underliggande, långsiktiga inflationen ligger emellertid kvar under målet om
2,0% och Riksbanken för därför en fortsatt expansiv penningpolitik. Reporäntan ligger kvar på 0% (sept-21).
Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedömer Riksbanken att någon höjning av
reporäntan inte är aktuell förrän tidigast mot slutet av 2024 (flera av marknadens aktörer gör emellertid
bedömningen att reporäntan höjs redan under 2022/2023).
Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i ”ickearbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver.
Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur (vård/skola/omsorg). De offentliga finanserna är
fortfarande starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas
en åtstramning av de offentliga utgifterna och finanspolitiken framöver (det finns emellertid utrymme för
ofinansierade investeringar om 40 mdkr i budgeten för 2022).
Den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden har till viss del dämpats av en expansiv finans/penningpolitik och statliga stödåtgärder. I takt med lättade restriktioner väntas den ekonomiska aktiviteten
öka, vilket medför att Arbetsförmedlingens prognos justerats till 8,0% för 2021 respektive 7,4% för 2022
(återhämtning väntas vara relativt utdragen; dels p.g.a. en fortsatt osäkerhet avseende den ekonomiska
återhämtningen, dels p.g.a. ett historiskt lågt kapacitetsutnyttjande). Utsikterna för långtidsarbetslösa och
nytillkomna till arbetsmarknaden är fortsatt svaga då efterfrågan inom branscher med viktiga ingångsjobb
tydligt minskat (som handel och hotell/restaurang).
Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering/digitalisering
väntas medföra en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030. Samtidigt
medför strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och utvecklingen av
samhället i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas.
Allt fler står allt längre från arbetsmarknaden vilket medfört en rekordhög långtidsarbetslöshet. För att skapa
förutsättningar för långsiktig tillväxt är det av stor vikt med ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden
samt satsningar på utbildning (tillgång till utbildad arbetskraft är en av de stora utmaningarna och den
viktigaste faktorn till en varaktig etablering på arbetsmarknaden, särskilt med hänsyn till den tekniska
utvecklingen av näringslivet).

Skövde kommun
Befolkning
Befolkningen i Skövde uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 56 791 invånare, en ökning med 0,8% sedan
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen
nedan.
Skövde
Befolkning kommunen
Befolkning 20-64 år
Tillväxt kommunen
Tillväxt 20-64 år
Tillväxt Sverige
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2011
51 761
30 846
0,7%
0,7%
0,7%

2012
52 212
31 097
0,9%
0,8%
0,8%

2013
52 859
31 413
1,2%
1,0%
0,9%

2014
53 134
31 492
0,5%
0,3%
1,1%

2015
53 555
31 582
0,8%
0,3%
1,1%

2016
54 133
31 830
1,1%
0,8%
1,5%

2017
54 975
32 147
1,6%
1,0%
1,3%
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2018
55 729
32 428
1,4%
0,9%
1,1%

2019
56 366
32 712
1,1%
0,9%
1,0%

2020
56 791
32 887
0,8%
0,5%
0,5%

Källa: SCB
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Flyttnettot under 2020 var +302 invånare inom kommunen.

Källa: SCB

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras
andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är mellan 20–29 är
högre än riket i övrigt.

Källa: SCB

Medelinkomsten i Skövde är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga
ålderskategorier utom åldersgrupperna 20–24 och 25–29 vars medelinkomst är högre än riket i stort.

10

Svefa AB, Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

122/22 Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 - KS2022.0313-1 Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 : Värdeutlåtande, Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 113.pdf

2021-11-17

Ålder
20-24 år
25-29 år
30-44 år
45-64 år
65+ år
Totalt 20+ år

Ordernummer: 178 070
Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13

Kommunen [tkr]
192,8
268,6
348,1
401,7
250,5
316,9

Länet [tkr]
170,1
258,2
346,5
402,6
257,9
319,9

Riket [tkr]
161,0
254,7
351,2
407,7
261,0
322,7

Källa: SCB

Arbetslöshet
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Skövde till 7,5% vilket kan jämföras
med Västra Götalands län som har en arbetslöshet om 7,9% och riket i stort som har en arbetslöshet om
8,5%.

Källa:
Arbetsförmedlingen

Näringsliv
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på vård och omsorg samt tillverkning och utvinning.

Källa: SCB
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I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Skövde
på plats 60 i rankingen för 2020. År 2021 är platsen 71.

Fastighetsmarknad
Investeringsmarknaden
Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt
tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostads-/samhällsfastigheter och kvalitativa
kommersiella fastigheter. Investeringsmarknaden tog en kort, corona-relaterad ”paus” under våren 2020,
men fastighetsmarknaden i stort har stått väl emot lågkonjunkturen.
Transaktionsaktiviteten under 2021 har varit exceptionellt stark, med ca 190 mdkr under Q1 – Q3 (avser
direkta fastighetsinvesteringar >10 mkr). Även oaktat Akelius (ca 37 mdkr för det svenska beståndet) ligger
transaktionsvolymen på en historiskt hög nivå.
Vidare har det noterats en hög aktivitet på aktie-/bolagsmarknaden med ett antal intressanta strukturaffärer;
som Castellums bud på Kungsleden (ca 27 mdkr), Corems uppköp av Klövern (ca 60 mdkr), SBB:s förvärv
av Offentliga Hus (ca 9,3 mdkr) och SBB:s förvärv om ca 20% av JM (ca 4,5 mdkr).
Till köparna hör främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt kapital att
investera i realvärdessäkrade tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska
investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av
investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer. Det krävs en betydande investeringsvolym
för att motivera utländska aktörer, något som också talar för indirekta fastighetsinvesteringar.
Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar med ett starkt investeringsintresse och
fortsatt sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar,
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). Särskilt
nyproducerade bostadshyresfastigheter har noterat en press på direktavkastningskraven under 2021, likaså
moderna fastigheter med skattefinansierad verksamhet (främst utbildning och vård-/omsorgsboende).
Moderna/flexibla kontor i CBD och A-läge utgör intressanta investeringar (särskilt med hyresgäst från
offentlig sektor). Det finns emellertid viss osäkerhet kring lokalhyresmarknadens utveckling vilket ”spiller
över” på investeringsmarknaden (digitalisering, hem-/distansarbete och fokus på flexibla lokaler/hyresavtal
väntas medföra minskad lokalefterfrågan).
Till följd av e-handels tillväxt, något som onekligen ”hjälpts” av corona, samt attraktiva triple-net-avtal med
stabilt kassaflöde till låg risk finns ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter (såväl förvärv som
nyproduktion). Ett tecken på ökad riskaptit är att marknaden även visar ett stort intresse för s.k. city-logistik
(relativt centralt belägna lager-/verksamhetsfastigheter).
Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade”
fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d. Den svaga utvecklingen för handelsfastigheter är till
stor del ett resultat av e-handelns tillväxt, men det är stor skillnad mellan olika typer av handel (t.ex. utgör
livsmedels- och lågprishandel starka segment). Under 2021 har det noterats ett antal transaktioner som
möjligen indikerar att investerarna åter ser handelsfastigheter och kvalitativa hotell som intressanta
investeringsobjekt.
Förutsättningarna på kreditmarknaden är goda, särskilt för institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt
fokus (tillgång till kapital och det låga ränteläget är fortsatt den drivande på investeringsmarknaden).
Investeringar i bostads- och samhällsfastigheter ses som särskilt attraktiva då fastighetskrediter med låg
risk ses som fördelaktiga i tider av finansiell oro.
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Befolkningsutvecklingen och den goda efterfrågan på privatbostadsmarknaden medför att det finns stor
efterfrågan på bostadsbyggrätter med möjlighet till exploatering inom i princip samtliga storstads/tillväxtmarknader (förutsatt tillgång till mark). Det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen på
privatbostadsmarknaden framöver och hur detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommande
projekt.
Stigande byggkostnader utgör den idag stora risken på projektmarknaden, en risk som tydliggjorts i
samband med den s.k. ”betongkrisen”. Mark- och miljööverdomstolen har stoppat fortsatt verksamhet inom
Cementas anläggning på Gotland (och Högsta Domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd).
Anläggningen försörjer ca 75% av Sveriges cementproduktion med kalk. De långsiktiga konsekvenserna är
osäkra (inte bara för fastighetsmarknaden, utan för samhällsekonomin i stort). Det är emellertid tydligt att
även ett relativt kort avbrott i produktionen medför stigande kostnader, förseningar i pågående projekt och
risk för att planerade projekt avbryts eller skjuts på obestämd framtid. Vidare har den höga efterfrågan
medfört kraftigt stigande priser för andra kritiska byggmaterial som trä och järn/stål (råvarubrist p.g.a. global
efterfrågan och ”corona-relaterade” konsekvenser som nedstängningar av fabriker och stängda gränser).

Lokala marknadsförutsättningar
Värderingsobjektet är beläget inom en flygplats som under en längre tid haft underskott i verksamheten. Det
bedöms enbart finnas ett fåtal flygplatser i Sverige som når upp till en långsiktig lönsamhet.
Aktiviteten på fastighetsmarknaden generellt inom i Skövde kommun avseende industrifastigheter är relativt
låg. Köpare och säljare är främst lokala och regionala aktörer. Ett flertal nya verksamhetslokaler har
producerats under senare år och planering pågår för nya verksamhetsområden. För industrifastigheter i
Skövdes bättre verksamhetsområden bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 450
– 900 kr/kvm (kallhyra) och den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken omkring 3 – 10 %. För lokaler
utanför Skövde tätort bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 300 – 600 kr/kvm
(kallhyra) och den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken omkring 5 – 15 %. För specialanpassade lokaler
förekommer högre hyror.
Fastighetsmarknaden för kommersiella fastigheter har under år 2020 – 2021 varit stabil i Skövde men viss
prisjustering bedöms dock ha skett nedåt för del av butikssegmentet. För industrifastigheter och bostäder är
marknaden stabil med god efterfrågan. Projektaktivitet avseende lokaler har varit måttlig med byggnation i
såväl centrala områden som externa områden.

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar
Värderingsobjektet är beläget inom Skövde Flygplats som under längre tid haft ekonomiskt underskott. Det
bedöms enbart finnas ett fåtal flygplatser i Sverige som når upp till långsiktig lönsamhet. Ekonomiska
förutsättningar för Skövde Flygplats har under längre tid varit svaga. Värderingsobjektet har så länge
tomträttsavtalet gäller, rätt att nyttja flygplats och väg. Förutsättningarna för alternativ användning av
värderingsobjektet bedöms som goda t ex som lager eller lättare produktion.

5. Värderingsmetodik
Definition av marknadsvärde och metodtillämpning
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.
Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet.
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Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper,
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som
skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på
en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.

Avkastningsmetod
Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet
förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som
kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1.
De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i
den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets
betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen
istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande
marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.

6. Värdering
Ortsprismetod
Vid flygplatsområdet i Skövde har sedan år 1990 5 köp noterats, se nedan.
Fastighet

Adress

LOCKETORPS-TÖRSATORP 1:15
LOCKETORPS-TÖRSATORP 1:15
LOCKETORPS-TÖRSATORP 1:15
LOCKETORPS-TÖRSATORP 1:11
LOCKETORPS-TÖRSATORP 1:9

Flygplatsvägen 2
Flygplatsvägen 2
Flygplatsvägen 2
Flygplatsvägen 12C
Flygplatsvägen 12A

Köpedatum

2003-06-04
2006-08-01
2008-04-29
2017-08-01
2018-08-23

Köpare

Säljare

Ulf Åberg Engineering I Skövde Ab
2 Us I Skövde Ab
Skövde Flygplats Ab
Privatperson
Privatperson

Skyways Enterprise Ab
Ulf Åberg Engineering I Skövde Ab
2 Us I Skövde Ab
L & J MEIJER HANDELSBOLAG
Privatperson

Pris Tkr

1 000
1 000
2 400
400
800

Kr/kvm

1 021
1 021
2 451
1 050
1 739

Typkod

433
433
433
433
433

Totalyta

979
979
979
381
460

Objekten har sammantaget sålts till priser som varierar mellan cirka 1 021 – 2 451 kr/kvm. Flera av köpen
har intressegemenskap mellan köpare och säljare.
I övriga Sverige har endast 1 förvärv påträffats inom flygplatsområde. Jönköpings kommun köpte år 2013
en 10-årig hangar på ofri grund, ca 450 kvm med verkstad/uppställning samt kontor-/personalytor.
Köpesumman var 2,7 mkr eller ca 6 000 kr/kvm. Köpesumman motsvarade ett normalvärde för industri i
Jönköpings A-läge samt direktavkastning inom ett normalintervall för industri i Jönköpings A-läge.
I hela Skövde kommun har det efter gallring med avseende på intressegemenskap sedan år 2015 sålts
omkring 30 industrifastigheter (400-serien). Köpen var vid köpetillfället ej belägna inom omvandlingsområde
med förväntningar på annan markanvändning. Se tabell nedan.
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Adress

HENE 21:4
"Adress saknas"
ELDAREN 2
Kaplansgatan 23
KOPPARN 2
Jonstorpsgatan 25
LÖVÄNGEN 4
Skåningstorpsvägen 7
SLÄGGAN 6
Gustav Adolfs Gata 37
BÄCKEDALEN 13:1
Bäckedalsvägen 2
BÄCKEDALEN 13:2
Bäckedalsvägen 4
SKÖVDE 4:161 Mariestadsvägen 96
TIMMERSDALA 3:146
Bäckedalsvägen 6
HENE 8:85
Kvarnvägen 3
SKULTORP 5:9 Brogatan 8
RISATORP 1
Norra Aspelundsvägen 12
LOCKETORPS-TÖRSATORP
Flygplatsvägen
1:1112C
SKULTORP 5:37 Brogatan 6
HENE 8:85
Kvarnvägen 3
STORÄNGEN 5 Norregårdsvägen 24
VÄGHYVELN 6 Vältvägen 7
TIMMERSDALA 16:1
Skövdevägen 12
LOCKETORPS-TÖRSATORP
Flygplatsvägen
1:9 12A
VÄRSÅS 5:23
"Adress saknas"
LJUNGHEM 19:1 Ljunghem
KULLAMOSSEN 2:2
Sventorp 5
BROMSAREN 9 Kaplansgatan 28
BROMSAREN 9 Kaplansgatan 28
HENE 22:3
Fabriksgatan 3
LANNA 1:24
Lanna
DALTORP 1:12 "Adress saknas"
BÄCKEDALEN 13:2
Bäckedalsvägen 4

Köpedatum

2015-01-29
2015-07-01
2015-07-06
2015-09-30
2015-11-05
2016-10-19
2016-10-20
2016-12-14
2016-12-15
2017-01-05
2017-04-19
2017-04-21
2017-08-01
2017-08-29
2017-10-13
2017-12-18
2018-02-01
2018-04-12
2018-08-23
2018-09-04
2018-10-29
2019-03-01
2019-09-04
2019-10-01
2019-10-15
2019-11-11
2020-07-20
2020-09-10

Köpare

Säljare

Pris Tkr

Kr/kvm

CHRISTERS FINMEKANISKA AB
Viväxa Fastighets AB
3 800
3 378
Taxi Trio Fastighets AB
Vänerlid Handelsbolag
3 750
11 574
BORGUNDA FASTIGHETS AB
Willnea AB
28 650
11 562
Skogsmyran AB
Privatperson
3 100
10 333
Piivatperson
TRUCK- & MASKINSERVICE BENGT-ÅKE
2 200
PAULI 11
AB111
Buuns Fastigheter AB
BÖJA-BAGAR'N AKTIEBOLAG
4 000
3 428
JÄTTADALEN FASTIGHETS AB
Buuns Fastigheter AB
1 500
EHCC Fastigheter i Tibro Aktiebolag
Privatperson
4 500
6 977
TIMMERSDALA SKOGSTRANSPORT AB JÄTTADALEN FASTIGHETS AB
1 300
2 675
Aktiebolaget Skövdebostäder
Skaraborgs Offset Aktiebolag
3 400
2 455
Privatperson
TOMMY BREMANS ÅKERI AB
800
6 667
RONDELLEN FÖRETAGSCENTER AB Mövik AB
30 000
4 557
Privatperson
L & J MEIJER HANDELSBOLAG
400
1 050
ÖVREGÅRDENS FASTIGHETER AKTIEBOLAG
AUTO-LACK I SKULTORP AKTIEBOLAG1 800
2 936
Staten FORTIFIKATIONSVERKET
Aktiebolaget Skövdebostäder
4 700
3 394
VBR Service AB
TIBROKRONAN AB
3 500
9 722
Svensk Vacuumsugning AB
NA Industrifastigheter i Skövde AB
8 000
9 524
Blomqvist,Sofia Sara Therese
BILVÅRD I TIMMERSDALA AKTIEBOLAG
1 200
2 495
Privatperson
Privatperson
800
1 739
Privatperson
BILLINGETRÄ AKTIEBOLAG
2 600
751
EHCC Fastigheter i Tibro Aktiebolag
VRETEN AB
2 400
378
Fritronic AB
PÅ Handelsbolag
3 668
3 359
ARNE LORENTZON AB
Vadsbolås Skaraborg Aktiebolag
3 900
5 200
Celander Skaraborg AB
ARNE LORENTZON AB
3 900
5 200
Privatperson
MBQ Konsult i Skövde AB
2 167
1 078
Privatperson
GIN-WIC HB
1 680
2 843
Privatperson
Privatperson
100
1 250
Niklas Åkeri i Timmersdala AB
JÄTTADALEN FASTIGHETS AKTIEBOLAG
2 000
1 905

Typkod

426
422
433
423
431
422
432
430
423
426
430
432
433
431
426
431
432
430
433
432
423
431
432
432
423
425
433
432

Totalyta

1 125
324
2 478
300
198
1 167
645
486
1 385
120
6 584
381
613
1 385
360
840
481
460
3 463
6 349
1 092
750
750
2 010
591
80
1 050

Objekten har sammantaget sålts till priser som varierar mellan cirka 400 – 11 600 kr/kvm uthyrbar area.
Medelvärdet vid värdetidpunkten är cirka 4 000 kr/kvm. Genomsnittsfastigheten är ca 1 300 kvadratmeter
och har värdeår 1976. Studeras enbart Skövde tätort är genomsnittspriset ca 8 000 kr/kvm.
Genomsnittspriset utanför Skövde tätort är ca 2 500 kr/kvm.
Direktavkastningarna för industrifastigheter har under år 2020 – 2021 varit stabila och idag bedöms
direktavkastningen inom intervallet 6,0 – 7,0% i A-läge, 6,5 – 8,0% i B-läge, 7,0 – 8,5% i C-läge samt 8 – 10
% i D-läge. Tomträtter har högre direktavkastning, jämfört med fastigheter med äganderätt (ca 0,25 – 0,5
%).

Resultat
Värderingsobjektet är beläget utanför Skövde tätort och har tillgång till flygplatsområde (segelflygplats).
Läget bedöms som ett sämre C-läge.
Värderingsobjektets värde som verksamhetslokal med kontor, verkstad, lagerverkstad med perifert läge
(pga lång tillfartsväg) utanför Skövde tätort bedöms utifrån ortprismaterialet och erfarenhet till ca 3 000 –
4 000 kr/kvm eller ca 4 300 000 – 5 700 000 kr. Värderingsobjektet har tillgång till segelflygfält som klubben
nyttjar och sköter själva. Värdetillägg för detta är svårbedömt men tillgång till segelflygfält bedöms bl a
utifrån arrendenivåer för andra sporter t ex golf samt för god åkermark till ca 3 000 kr/ha och år för mark och
anläggning, avdrag sker med 1 000 kr/ha för drift/underhåll. Netto om 2 000 kr/ha (10 ha x 2 000 kr/ha
=20 000 kr/år), evighetskapitalisering med 8 % ger ett schablonmässigt värdetillägg om ca 250 0000 kr.
Totalt värde ca 4 600 000 – 6 000 000 kr.

Avkastningsmetod
Kalkylperioden
Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2021-12-01.

Inflation
Inflationstagande om 2,0 %. Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från
Riksbanken, Konjunktur-institutet och de ledande bankerna.
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Direktavkastningskrav, kalkylränta och restvärde
Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda
försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och
erfarenhet. Direktavkastningskrav bedöms till cirka 8,00%.
Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden
för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en
fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa
användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa
direktavkastningskravet, vilket också gjorts i detta värdeutlåtande.
Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet
bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt
direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till cirka 8,00%.

Hyror
Samtliga lokaler nyttjas internt av tomträttsinnehavaren och dessa har därför åsatts marknadsmässiga
hyresnivåer i kalkylen (fiktiv hyresgäst).
Lokaltyp

Utgående hyra

Marknadsmässig hyra
Vakanta ytor

Uthyrd area

Kontor
Hangar (varm och kalldel)
Verkstad
Carport
Flygfält
Summa/Medel

Tkr
125
320
140
9
30
623

Kr/m²
500
400
700
50
418

Kr/plats
30 000
30 000

Tkr
125
320
140
9
30
623

Kr/m²
500
400
700
50
418

Kr/plats
30 000
30 000

Tkr
0
0
0
0
0
0

Kr/m²

Kr/plats
-

0

0

Totalt
Tkr
125
320
140
9
30
623

Kr/m²
500
400
700
50
418

Kr/plats
30 000
30 000

Hyrorna är redovisade exklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Ersättning för fastighetsskatt är
exkluderad från hyrorna. Se även hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2).

Vakanser
Värderingsobjektet nyttjas till fullo av tomträttsinnehavaren.
Lokaltyp

Kontor
Hangar (varm och kalldel)
Verkstad
Carport
Flygfält
Summa/Medel

Uthyrbar area
*m²
249
800
200
170
1 419

%
18
56
14
12
100

Uthyrd area
Antal
1
1

m²
249
800
200
170
1 419

%
100
100
100
100
100

Outhyrd area
Antal
1
1

m²
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0

Antal
0
0

Ekonomisk vakans
Aktuell Marknad
%
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet.

För denna typ av fastigheter, som normalt förvärvas av egenanvändare, tas hänsyn till eventuell vakans/hyresrisk i kalkylräntan, något som även gjorts i denna värdering.

Drift och underhåll
De totala drift- och underhållskostnaderna för värderingsobjektet har bedömts genom statistik och
erfarenhet
Lokaltyp

Bedömd D&U-kostnad
Drift och löpande underhåll

Kontor
Hangar (varm och kalldel)
Verkstad
Carport
Flygfält
Summa/Medel

16

Tkr
25
48
20
3
10
106

*Kr/m²
100
60
100
20
68

Kr/plats
10 010
10 010

Tkr
10
16
8
0
10
44

*Kr/m²
40
20
40
0
24

Kr/plats
10 000
10 000

Varav
Periodiskt underhåll
Tkr
12
24
10
2
0
48
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*Kr/m²
50
30
50
10
34

Kr/plats
10
10

Administration
Tkr
2
8
2
2
0
14

*Kr/m²
10
10
10
10
10

Kr/plats
0

122/22 Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 - KS2022.0313-1 Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 : Värdeutlåtande, Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 113.pdf

2021-11-17

Ordernummer: 178 070
Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13

Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets livslängd. Drift- och underhållskostnader är redovisade exkl. värme. Kostnadsutvecklingen har
under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.

Investeringar och hyresgästanpassningar
Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden.

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift
Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2019 åsatts typkod 481, 433 (Industrienhet, skatte-/avgiftsfri
(3 kap. 4 § FTL)). Byggnaden har åsatts värdeår 1990.
Taxeringsvärden (kr)
Markvärde
Byggnadsvärde
Totalt

350 000
850 000
1 200 000

Varav bostad
Varav lokaler
Totalt

0
1 200 000
1 200 000

För industrifastigheter utgår fastighetsskatt med 0,5 % av taxeringsvärdet.
Fastighetsskatt utgår därmed totalt för värderingsobjektet under år 2021 med cirka 6 000 kronor.
Fastighetsskatt förutsätts återfås av fiktiv hyresgäst.

Tomträttsavgäld
Värderingsobjektet är upplåtet med tomträtt från 2029-09-30. Den årliga avgälden uppgår för närvarande
23 900 kr/år med reduktion till 100 kr/år. Avgäldsreglering sker vart 10:e år. Nästa avgäldsreglering sker
2029-09-30. Ny avgäld har från och med detta datum bedömts till ca 20 000 kr/år.

Resultat
Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 4 500 kr/kvm uthyrbar area,
vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 6 300 000 kronor (se bilaga 1:1).

Känslighetsanalys
För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras har en känslighetsanalys utförts med
utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, driftoch underhållskostnader, inflation, vakanser och direktavkastning vid kalkylperiodens slut samt för hela
perioden enligt följande tabell:
Variabel
Hyra lokaler
Drift och underhåll
Inflation
Vakans lokaler
Direktavk. restv.
Direktavkastning

17

Förändring
%
%
%-enheter
%-enheter
%-enheter
%-enheter

10,0%
10,0%
1,0%
5,0%
0,5%
0,5%

Värdeförändring
Tkr
%
737
12,2%
-120
-2,0%
5
0,1%
-368
-6,1%
-174
-2,9%
-352
-5,8%
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7. Slutsatser
Resultat
Ortsprismetoden

cirka 4 600 000 – 6 000 000 kronor

Avkastningsmetoden

cirka 6 300 000 kronor

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen beaktas samtliga metoder.

Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid
värdetidpunkten 2021-11-17 till:

6 000 000 kr
Sex miljoner kronor

vilket ger följande beräknade nyckeltal:
Marknadsvärde / m²
Marknadsvärde / taxeringsvärde
Bruttokapitalisering, år 1
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)

4 228
5,00
9,6
8,76%
8,62%
8,28%

Jönköping 2021-11-17

Christina Lennéer Lind
Civilingenjör Lantmäteri
010-603 86 77, christina.lenneer@svefa.se
Av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare

Johanna Artell
Civilingenjör Lantmäteri
010-603 86 14, johanna.artell@svefa.se

Bilagor
Bilaga 1

Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller

Bilaga 2

Foton

Bilaga

Tomträttsavtal

Bilaga

Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor

Bilaga

Allmänna villkor för värdeutlåtande
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KASSAFLÖDESANALYS

Tomträtten till: Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13

Bilaga 1:1

Kalkylantaganden
Start kalkyl:
Värdeår:
Tax. värde:
Typkod:

2021-12-01
1990
1 200
481,433

Inflation
Viktad direktavkastning
Kalkylränta
Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning
Ekonomisk vakans
Bostäder
Lokaler
Garage / P-platser
Totalt
Kassaflöde (tkr)
Hyra bostäder (+)
Hyra lokaler (+)
Hyra garage mm (+)

År 1 (kr/m², styck)
418
30 000

Hyresrisk/vakans bostäder (-)
Hyresrisk/vakans lokaler (-)
Hyresrisk/vakans garage mm (-)
Tillägg (+)
Rabatt (-)
Effektiv hyra

0
0
439

Drift och underhåll (-)

-75

- varav Administration (-)
- varav Drift & Löpande UH (-)
- varav Periodiskt UH (-)

-4
4

2021
1,50%
8,00%
9,62%

2022
2,00%
8,00%
10,16%

2023
2,00%
8,00%
10,16%

2024
2,00%
8,00%
10,16%

2025
2,00%
8,00%
10,16%

2026
2,00%
8,00%
10,16%

2027
2,00%
8,00%
10,16%

2028
2,00%
8,00%
10,16%

2029
2,00%
8,00%
10,16%

2030
2,00%
8,00%
10,16%

2031
2,00%
8,00%
10,16%
8,00%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Delår
2021
0
50
3

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2022
0
602
30

2023
0
614
31

2024
0
627
32

2025
0
639
32

2026
0
652
33

2027
0
665
34

2028
0
678
34

2029
0
691
35

2030
0
705
36

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Delår
2031
0
658
33

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
53

0
0
633

0
0
646

0
0
658

0
0
672

0
0
685

0
0
698

0
0
712

0
0
726

0
0
741

0
0
692

-9

-108

-110

-112

-115

-117

-119

-122

-124

-126

-118

-14
-4
-4

-14
-45
-49

-15
-46
-50

-15
-46
-51

-15
-47
-52

-16
-48
-53

-16
-49
-54

-16
-50
-55

-17
-51
-56

-17
-52
-57

-17
-53
-58

-6
6
0
525

-6
6
0
535

-6
6
0
546

-6
6
0
557

-7
7
0
568

-7
7
0
579

-7
7
0
591

-7
7
0
602

-7
7
-20
594

-7
7
-18
555

0
525

0
535

0
546

0
557

0
568

0
579

0
591

0
602

0
594

0
555

Fastighetsskatt (-)
Fastighetsskatt åter (+)
Tomträttsavgäld (-)
Driftnetto före investeringar

364

-1
1
0
44

Återstående investeringar
Driftnetto efter investeringar

0
364

0
44

3 431

Nuvärde driftnetto

2 878

Nuvärde restvärde

6 309

Marknadsbaserat avkastningsvärde
Nyckeltal (resulterande):
Marknadsbaserat avkastningsvärde kr / m²
Marknadsbaserat avkastningsvärde / taxeringsvärde
Bruttokapitalisering, år 1
Direktavkastning, initial
Direktavkastning, år 1
Marknadsmässig direktavkastning

4 446
5,26
10,1
8,33%
8,20%
7,87%

Nyckeltal (åsatt):
Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning
#VÄRDEFEL!

Bilaga 1

0

0

8,00%
0

0

Svefa AB, Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping
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Hyresgästförteckning
Hyresgäst

Skövde Segelflygklubb, klubbstuga
Skövde Segelflygklubb, verkstad
Skövde Segelflygklubb, hangar
Skövde Segelflygklubb, carport
Skövde Segelflygklubb,flygfält
Summa/Medel

Bilaga 1

Ordernummer: 178 070
Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13

Tomträtten till:

Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13

Lokaltyp

Area

K
I
La
Ö1
Ö3

m², st
249
200
800
170
1
1 419

Utg. total hyra inkl. ev.
driftstillägg *)
Tkr
Kr/m²
Index
125
500
100%
140
700
100%
320
400
100%
9
50
100%
30
30 000
100%
623
418

Svefa AB, Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Bilaga 1:2
Marknadshyra
Tkr
125
140
320
9
30
623

Kr/m²
500
700
400
50
30 000
418

Index
100%
100%
100%
100%
100%

Ingår
värme **)
(J / N)
N
N
N
N
0

Egen-användare
Bedömd HG-anpassning
Not
(J / N)
J
J
J
J
J

År
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Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13

Lokaltyp

Kontor
Hangar (varm och kalldel)
Verkstad
Carport
Flygfält
Summa/Medel

Bilaga 1:3

Uthyrbar area
*m²
249
800
200
170
1 419

%
18
56
14
12
100

Uthyrd area
Antal
1
1

m²
249
800
200
170
1 419

Outhyrd area

%
100
100
100
100
100

Antal
1
1

m²
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0

Antal
0
0

Ekonomisk vakans
Aktuell
Marknad
%
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet.

Lokaltyp

Utgående hyra

Marknadsmässig hyra
Vakanta ytor

Uthyrd area

Kontor
Hangar (varm och kalldel)
Verkstad
Carport
Flygfält
Summa/Medel

Tkr
125
320
140
9
30
623

Kr/m²
500
400
700
50
418

Kr/plats
30 000
30 000

Tkr
125
320
140
9
30
623

Kr/m²
500
400
700
50
418

Kr/plats
30 000
30 000

Tkr
0
0
0
0
0
0

Kr/m²

Kr/plats
-

Totalt

0

Tkr
125
320
140
9
30
623

Kr/plats
10
10

Tkr
2
8
2
2
0
14

0

Kr/m²
500
400
700
50
418

Kr/plats
30 000
30 000

*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet.

Lokaltyp

Bedömd D&U-kostnad
Drift och löpande underhåll

Kontor
Hangar (varm och kalldel)
Verkstad
Carport
Flygfält
Summa/Medel

Tkr
25
48
20
3
10
106

*Kr/m²
100
60
100
20
68

Kr/plats
10 010
10 010

Tkr
10
16
8
0
10
44

*Kr/m²
40
20
40
0
24

Kr/plats
10 000
10 000

* Kostnad/m² inkluderar ej lokaltyperna G, Ö3 och S

Bilaga 1

Svefa AB, Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Varav
Periodiskt underhåll
Tkr
12
24
10
2
0
48

*Kr/m²
50
30
50
10
34

Administration
*Kr/m²
10
10
10
10
10

Kr/plats
0
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
2002-04-05

SKÖVDE LOCKETORPS-TÖRSATORP 1:13
Nyckel: 140504664
UUID: 909a6a6b-09b9-90ec-e040-ed8f66444c3f
Fastigheten är upplåten med tomträtt.
Socken: Sventorp
Distrikt: Locketorp
Nr: 107394

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen
1990-12-21 13:00

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2021-11-03

ADRESS
Flygplatsvägen 1
541 91 Skövde
LÄGE, KARTA
Område
1
AREAL
Område
Totalt

N (SWEREF 99 TM)
6479418,4

Totalareal
7 500 kvm

Därav landareal
7 500 kvm

LAGFART
Ägare
212000-1710
SKÖVDE KOMMUN
EKONOMIKONTORET
541 83 SKÖVDE
Köp: 1988-03-01 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
TOMTRÄTTSINNEHAV
Ägare
SKÖVDE SEGELFLYGKLUBB
Upplåtelse av tomträtt: 1989-05-01
TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE
Upplåtelsedag
1989-05-01
Ändamål
FLYGKLUBBSVERKSAMHET
Avgäldsperiod
10 år
Tidigaste uppsägningsdatum
2009-10-01

E (SWEREF 99 TM)
440170

Registerkarta

Därav vattenareal
0 kvm

Andel
1/1

Inskrivningsdag
1988-08-01

Akt
88/7061

Andel
1/1

Inskrivningsdag
1989-12-29

Akt
89/14111

Inskrivningsdag
1989-12-29
Avgäld
100 SEK
Perioddatum från
1989-10-01
Efterföljande uppsägningsperiod
20 år

Akt
89/14110

Inskränkningar
Annan rättighet än panträtt eller nyttjanderätt får ej upplåtas

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.
INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 2
Totalt belopp: 1 450 000 SEK
Nr
Information
1
Skriftligtpantbrev
Innehavare: SKÖVDE KOMMUN
BOX 83
54122 SKÖVDE
2
Datapantbrev
PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Detaljplan: SKÖVDE FLYGPLATS DEL AV

Belopp
950 000 SEK

Inskrivningsdag
1989-12-29

Akt
89/14113
89/14114

500 000 SEK

1990-12-21

90/13438

Datum
2000-01-27
Laga kraft: 2000-03-01
Genomf. start: 2000-03-02
Genomf. slut: 2005-03-01

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
INDUSTRIENHET, UNDANTAG FRÅN SKATTEPLIKT ENLIGT 3 KAP 4 PAR FTL (481)
366453-0
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet.
Taxvärde
Taxerad ägare
866601-1757
SKÖVDE FLYGKLUBB
FLYGPLATSEN
541 91 SKÖVDE
Taxeringsenhet
INDUSTRIENHET, ANNAN ÖVRIG BYGGNAD (433)

Andel
1/1

Källa: Lantmäteriet; SVEATX Fastighetsnyckel 909A6A6B-09B9-90EC-E040-ED8F66444C3F
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Akt
1496K-DP474

Taxeringsår
2019

Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Areal
2500 kvm
Juridisk form
Ideella föreningar

Taxeringsår
2019
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TAXERINGSINFORMATON
366454-0
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet.
Taxvärde
Taxvärde byggnad
1 200 000 SEK
850 000 SEK
Taxerad ägare
Andel
866601-1757
1/1
SKÖVDE FLYGKLUBB
FLYGPLATSEN
541 91 SKÖVDE
Värderingsenhet industrimark 45639317
Taxvärde
Riktvärdeområde
350 000 SEK
1496900
Areal
Riktvärde byggrätt
Värderingsenhet produktionslokaler värderad enligt avkastningsmetoden 45640317
Taxvärde
Riktvärdeområde
92 000 SEK
1496900
Värdeår
Nybyggnadsår
1990
1990
Lokalyta
Standardpoäng
100 kvm
13
Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsmetoden 45641317
Taxvärde
Riktvärdeområde
758 000 SEK
1496900
Värdeår
Nybyggnadsår
1990
1990
Yta lagerutrymme
Standardklass
900 kvm
Normal
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Avstyckning

Taxvärde mark
350 000 SEK
Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Areal
5000 kvm
Juridisk form
Ideella föreningar

Justeringsorsak

Justeringsorsak
Tillbyggnadsår
Saneringsmogen
Nej
Justeringsorsak
Tillbyggnadsår
Saneringsmogen
Nej

Datum
1989-04-03

Akt
1683-753

URSPRUNG
SKÖVDE LOCKETORPS-TÖRSATORP 1:7

Källa: Lantmäteriet; SVEATX Fastighetsnyckel 909A6A6B-09B9-90EC-E040-ED8F66444C3F
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT
topowebb:topowebbkartan; 1:500000; fastighet:text;fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; SVEATX Fastighetsnyckel 909A6A6B-09B9-90EC-E040-ED8F66444C3F
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

26 (41)

Kommunstyrelsen

KS § 166/22
Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde
Locketorps-Törsatorp 1:13
KS2022.0313

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

170/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

166/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att träffa avtal om förtida upphörande av tomträtt gällande
fastigheten Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13. Ersättningen till tomträttsinnehavaren
uppgår till 20 000 000 kronor.
Deltar inte i beslutet
Jerzy Kucier (SD) och Peter Axelsson (SD) deltar inte i beslutet.
Notering
Efter beslut i KSAU har en felaktig siffra upptäckts i tjänsteskrivelsens tredje sista stycke
där siffran skall vara 12 500 000 kronor istället för 11 500 000. Totalsumman som beslutas
är dock korrekt 20 000 000 kronor varför en enig kommunstyrelsen bestlutar rätta siffran i
bakgrundstexten till 12 500 000 kronor.
Marknadsvärdet bedöms uppgå till 6 000 000 kronor vilket motsvarar intrångsersättningen.
Till detta har ett expropriationspåslag om 25 procent lags, vilket motsvarar 1 500 000
kronor. Utöver detta har med utgångspunkt från den bedömda produktionskostnaden en
rörelseskada uppskattats till 11 500 000 12 500 000 kronor.
Sammanfattning

För att kunna driva utvecklingen av omställningen av flygplatsen till verksamhetsmark
behöver tomträttsavtalet för Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 upphöra i förtid. Därför
träffar Skövde kommun avtal med Skövde Flygklubb (segelflygklubben) i vilket klubben
ersätts med 20 000 000 kronor. Avsikten är att segelflygklubb flyttar verksamheten till
Falköpings flygplats i Falköpings kommun i enlighet med den avsiktsförklaring som träffats
mellan de båda kommunerna. Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att
vara 60 000 invånare 2025.
Bakgrund

Fastigheten Locketorps-Törsatorp 1:13 ligger vid Skövde flygplats och är belastad med
tomträtt vars innehavare är Skövde Flygklubb (segelflygklubben). Fastigheten uppgår till 7
500 kvadratmeter och är bebyggd med hangar och klubbhus om cirka 1 250 kvadratmeter. I
hangaren finns även en verkstadslokal om cirka 200 kvadratmeter.
Då flygplatsen planeras att omvandlas till verksamhetsmark behöver tomträtten avvecklas i
förtid (KF § 95/21, 2021-09-27, dnr KS2021.0263). Tomträttsavtalet tecknades 1989 och har
perioden 20 år vilket gör att tomträtten tidigast skulle kunna upphöra 2029. Genom att
teckna avtal om förtida uppsägning av tomträttsavtalet upphör tomträtten att gälla.

nträde den 2022-09-05 - Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-09-05 - Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13

Skövde kommun

Protokollsutdrag

27 (41)

Kommunstyrelsen

Avsikten är att segelflygklubben flyttar flygverksamheten till Falköpings flygplats i enlighet
med "Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun avseende arbete
med gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet" (KF § 29/22, 2022-03-28,
KS2022.1032). Skövde kommun övertar tomträtten den 3 januari 2023 men
segelflygklubben disponerar byggnaderna till och med den 30 april 2023.
I och med avtalet erhåller segelflygklubben 20 000 000 kronor i ersättning för den skada
som det förtida upphörandet av rättigheten innebär. Ersättningen baseras på ett
värdeutlåtande upprättat av Svefa AB (MEX.202.320, 2021-11-17) och bedömning av
produktionskostnader för motsvarande anläggning av tre olika företag inom byggsektorn.
Marknadsvärdet bedöms uppgå till 6 000 000 kronor vilket motsvarar intrångsersättningen.
Till detta har ett expropriationspåslag om 25 procent lags, vilket motsvarar 1 500 000
kronor. Utöver detta har med utgångspunkt från den bedömda produktionskostnaden en
rörelseskada uppskattats till 12 500 000 kronor.
Utöver detta ekonomiska åtagande ska Skövde kommun årligen ta kostnaden för 700 av
segelflygklubbens medlemmars start- och landningsrörelser på Falköpings flygplats fram till
den 31 december 2029.
Motivering till beslut

Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att vara 60 000 invånare 2025. Att
kunna erbjuda verksamhetsmark för större volymer innebär en strategiskt viktig
utvecklingsmöjlighet för Skövde. Genom att i förtid upphäva tomträtten skapas möjlighet
för kommande etablering.
Handlingar

Värdeutlåtande, Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 113.pdf
Avtal förtida upphörande tomträtt – Locketorps-Törsatorp 113.pdf
Fastighetsinformation Locketorps-Törsatorp113.pdf
Tjänsteskrivelse KF inlösen tomträtt.pdf
Översiktskarta till tjänsteskrivelse.pdf
Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Skövde flygklubb, anders.blom@bahnhof.se, per@fridell.de, bernt.hall@gmail.com
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 170/22
Inlösen av tomträtt vid Skövde flygplats, Skövde
Locketorps-Törsatorp 1:13
KS2022.0313

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

170/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att träffa avtal om förtida upphörande av tomträtt gällande
fastigheten Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13. Ersättningen till tomträttsinnehavaren
uppgår till 20 000 000 kronor.
Sammanfattning

För att kunna driva utvecklingen av omställningen av flygplatsen till verksamhetsmark
behöver tomträttsavtalet för Skövde Locketorps-Törsatorp 1:13 upphöra i förtid. Därför
träffar Skövde kommun avtal med Skövde Flygklubb (segelflygklubben) i vilket klubben
ersätts med 20 000 000 kronor. Avsikten är att segelflygklubb flyttar verksamheten till
Falköpings flygplats i Falköpings kommun i enlighet med den avsiktsförklaring som träffats
mellan de båda kommunerna. Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att
vara 60 000 invånare 2025.
Bakgrund

Fastigheten Locketorps-Törsatorp 1:13 ligger vid Skövde flygplats och är belastad med
tomträtt vars innehavare är Skövde Flygklubb (segelflygklubben). Fastigheten uppgår till 7
500 kvadratmeter och är bebyggd med hangar och klubbhus om cirka 1 250 kvadratmeter. I
hangaren finns även en verkstadslokal om cirka 200 kvadratmeter.
Då flygplatsen planeras att omvandlas till verksamhetsmark behöver tomträtten avvecklas i
förtid (KF § 95/21, 2021-09-27, dnr KS2021.0263). Tomträttsavtalet tecknades 1989 och har
perioden 20 år vilket gör att tomträtten tidigast skulle kunna upphöra 2029. Genom att
teckna avtal om förtida uppsägning av tomträttsavtalet upphör tomträtten att gälla.
Avsikten är att segelflygklubben flyttar flygverksamheten till Falköpings flygplats i enlighet
med "Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Falköpings kommun avseende arbete
med gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet" (KF § 29/22, 2022-03-28,
KS2022.1032). Skövde kommun övertar tomträtten den 3 januari 2023 men
segelflygklubben disponerar byggnaderna till och med den 30 april 2023.
I och med avtalet erhåller segelflygklubben 20 000 000 kronor i ersättning för den skada
som det förtida upphörandet av rättigheten innebär. Ersättningen baseras på ett
värdeutlåtande upprättat av Svefa AB (MEX.202.320, 2021-11-17) och bedömning av
produktionskostnader för motsvarande anläggning av tre olika företag inom byggsektorn.
Marknadsvärdet bedöms uppgå till 6 000 000 kronor vilket motsvarar intrångsersättningen.
Till detta har ett expropriationspåslag om 25 procent lags, vilket motsvarar 1 500 000
kronor. Utöver detta har med utgångspunkt från den bedömda produktionskostnaden en
rörelseskada uppskattats till 11 500 000 kronor.
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

28 (40)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utöver detta ekonomiska åtagande ska Skövde kommun årligen ta kostnaden för 700 av
segelflygklubbens medlemmars start- och landningsrörelser på Falköpings flygplats fram till
den 31 december 2029.
Motivering till beslut

Beslutet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål att vara 60 000 invånare 2025. Att
kunna erbjuda verksamhetsmark för större volymer innebär en strategiskt viktig
utvecklingsmöjlighet för Skövde. Genom att i förtid upphäva tomträtten skapas möjlighet
för kommande etablering.
Handlingar

Värdeutlåtande, Tomträtten till Skövde Locketorps-Törsatorp 113.pdf
Avtal förtida upphörande tomträtt – Locketorps-Törsatorp 113.pdf
Fastighetsinformation Locketorps-Törsatorp113.pdf
Tjänsteskrivelse KF inlösen tomträtt.pdf
Översiktskarta till tjänsteskrivelse.pdf
Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Skövde flygklubb, anders.blom@bahnhof.se, per@fridell.de, bernt.hall@gmail.com
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum:
Diarienummer: KS2022.0274-2
Handläggare: Tobias Carlgren

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna inkomna ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorps kommuner och därmed uppta
dessa som nya medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg från och
med 2023-01-01 samt
att godkänna/anta förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg enligt
förslag, att gälla/träda ikraft från och med 2023-01-01.
Bakgrund
Till Skövde kommun har inkommit skrivelse från Räddningstjänsten Östra Skaraborg om att
godkänna ansökningar om medlemskap från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorps
kommuner. Frågan har utretts och förvaltningen finner inte skäl att motsätta sig utvidgningen.
Av skrivelsen framgår även att kommunen föreslås godkänna ny förbundsordning och
reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla fr.o.m. 2023-01-01. Räddningstjänsten
avser i detta inom kort komplettera med förslag på förbundsordning och reglemente. Utifrån
att det är önskvärt att processen inte fördröjs mer än nödvändigt lyfts ärendet ändock och
komplettering med nya handlingar och förslag till beslut gällande godkännande av
förbundsordning kommer ske under hösten 2022.
Förvaltningen har utifrån komplettering inkommen den 26 augusti 2022 gjort en bedömning
av förslag till förbundsordning och reglemente. Förvaltningens bedömning är att
förbundsordningen uppfyller kraven i 9 kap. 6 § Kommunallagen. Förvaltningen finner m.a.o.
inte skäl att motsätta sig vare sig förbundsordningens eller reglementets antagande. Vad avser
förbundsordningen noterar förvaltningen att justeringar till övervägande del är redaktionella
men även vissa substansiella. Nämnas kan därvid att ändamålsbestämmelsen justerats mot
tidigare lydelse så att denna nu är indelad i bastjänster och tilläggstjänster. I sak syns detta
dock vara av begränsad vikt då även i tidigare förbundsordning medlemskommunerna
fakturerats för t.ex. utbildningstjänster enär då kvartalsvis istället för i förslaget månadsvis.
Avseende § 13 har även i tidigare förbundsordning angiven lånegräns om 30 mkr tagits bort.
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Reglemente för Direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg, gällande från och med 2023-01-01.
Reglemente för Direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg är en bilaga till förbundsordningen för
Räddningstjänsten Skaraborg och är antagen tillsammans med den.
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§1

Politisk organisation

Direktionen är kommunalförbundets styrelse och beslutande församling. Direktionen fullgör de
uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och sådana nämnder som föreskrivs i de lagar
och förordningar som reglerar kommunalförbundets verksamhet.
Direktionen ska 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 Direktionen att:
• fastställa mål och planer för kommunalförbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt
redovisa detta för förbundsmedlemmarna,
• följa upp att de fastställda målen och planerna efterlevs,
• informera förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets verksamhet samt om frågor av större
ekonomisk eller organisatorisk betydelse,
• se till att kommunalförbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs
effektivt.

§2

Medelsförvaltning

Direktionen ska sköta kommunalförbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och
säkerhet tillgodoses. Direktionen kan meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. Direktionen ska
utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter. Direktionen ska besluta om anstånd med
betalning eller avskrivningar av kommunalförbundets fordringar.

§3

Räkenskapsföring och redovisning

Direktionen ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. Direktionen ska
avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en årsredovisning.
Årsredovisningen ska upprättas med iakttagande av god redovisningssed.
I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Sedan årsredovisningen godkänts av Direktionen ska
den snarast överlämnas till kommunförbundets revisorer och senast den siste mars till varje
förbundsmedlem. Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på
kommunkanslierna i medlemskommunerna. Direktionen ansvarar för att det på varje
förbundsmedlems officiella anslagstavla tillkännagivs var årsredovisningen finns tillgänglig.

§4

Egendomsförvaltning

Direktionen ska vårda och förvalta förbundets egendom väl samt se till att kommunalförbundets
behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

§5

Personalpolitik

Direktionen ska anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande varvid de
kommunala kollektivavtalen ska gälla. Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan
samt löne- och pensionsmyndighet. Direktionen ska följa de förhållanden som kan inverka på
förbundets personal- och lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och
organisationer göra de framställningar som är påkallade.
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På tjänstepersonsnivå leds förbundet av en verkställande tjänsteperson (förbundsdirektör), vilken
bland annat har till uppgift att:
• närmast under Direktionen och i enlighet med kommunalförbundets ändamål ansvara för
kommunalförbundets förvaltning och ekonomi samt ta erforderliga initiativ i dessa avseenden,
• befrämja erforderlig samverkan mellan Direktionen och förekommande beredningar, lokala
styrelser och självförvaltningsorgan,
• externt företräda kommunalförbundet om Direktionen inte för särskilt fall beslutar annorlunda.

§6

Övrigt

Direktionen ska
• avge yttranden som ankommer på kommunalförbundet,
• besluta om delegationsbestämmelser,
• i övrigt handha förvaltningen av sådana förbundets angelägenheter som inte har uppdragits åt
annan,
• vara personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Direktionen ensam eller
tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för.

§7

Tjänstgöring för ledamot och ersättare

I enlighet med förbundsordningen gäller att vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma
kommun som ledamoten.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde
oberoende av turordningen.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende.
En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.

§8

Inkallande av ersättare

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av det, ska ledamoten snarast
möjligt meddela detta till förbundet. Ledamoten ansvarar själv för att den ersättare som står i tur att
tjänstgöra, kallas till sammanträdet. Motsvarande gäller för en ersättare som har kallats att tjänstgöra.

§9

Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens uppgifter.

§ 10 Tidpunkt för sammanträden
Direktionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller beredningars
sammanträden. Sammanträde ska också hållas när ordföranden eller minst två av Direktionens
ledamöter begär det.

2

123/22 Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra Skaraborg - KS2022.0274-2 Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra Skaraborg : Reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Skaraborg (1).pdf

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och ges in till
förbundet. En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar
att Direktionen ska behandla.
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena.
Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med vice ordföranden, ställa
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. Om så sker, ska ordföranden
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

§ 11 Kallelse till sammanträde
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under ordförandens överseende. När varken
ordföranden eller någon av de vice ordförandena kan kalla Direktionen till sammanträde ska den till
åldern äldsta ledamoten göra det.
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelse ska
återföljas av föredragningslista, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas till kallelsen.
Kallelsen bör senast sju dagar före sammanträdet på lämpligt sätt tillställas till varje ledamot och
ersättare samt andra förtroendevalda som Direktionen medgivit rätt att närvara vid dess
sammanträde.
Om Direktionen inte beslutar 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 ska behandlas under ett sammanträde.

§ 12 Närvarorätt
Direktionen får besluta att sammanträde med Direktionen ska vara offentligt. Budgetsammanträdet
ska vara offentligt. Tillkännagivande ska anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla på
webbplatsen.
Revisorerna har närvarorätt i de ärenden där de har yttranderätt. Direktionen avgör i övrigt själv i
vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i Direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid
Direktionens sammanträden.
Vid Direktionens sammanträden får, om inte Direktionen fattar särskilt beslut om annat, den
verkställande tjänstepersonen för förbundet och dennes ersättare samt räddningschefen eller dennes
ersättare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna.
Övriga tjänstepersoner inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid sammanträden
med Direktionen i den omfattning Direktionen beslutar.
Direktionen har möjlighet att hemställa att tjänstepersoner hos medlemskommunerna deltar i
sammanträde för att föredra ärenden eller lämna upplysningar i ärenden som Direktionen har att
behandla.

§ 13 Protokoll
Vid ett sammanträde med Direktionen ska ordföranden på sitt ansvar låta föra protokoll. Protokoll
justeras av ordföranden och en ledamot som utses av Direktionen.
Direktionen och övriga organ kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Den aktuella
paragrafen ska redovisas skriftligt innan den justeras. Om Direktionen beslutar att vid ett
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sammanträde justera protokollet från ett föregående sammanträde, bestämmer Direktionen för varje
sådant tillfälle hur justeringen ska gå till.
Protokollet från varje sammanträde ska tillställas kommunstyrelsen i respektive medlemskommun
och förbundets revisorer. Utdrag ur protokoll ska tillställas de kommunala nämnder, andra
myndigheter och enskilda som berörs av besluten i protokollet.

§ 14 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras
skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Om Direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som omfattar det beslut
som reservationen gäller, ska motiveringen lämnas innan sammanträdet avslutas.
En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om
anteckning ska göras, innan sammanträdet avslutas och lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justering av protokollet.

§ 15 Delgivning
Delgivning med kommunalförbundet sker med ordföranden eller anställd som Direktionen
bestämmer.

§ 16 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Direktionen ska undertecknas av ordföranden
eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden eller av en särskilt utsedd ledamot och
kontrasigneras av anställd i förbundet som Direktionen bestämmer. I övrigt bestämmer Direktionen
vem som ska underteckna handlingar.

§ 17 Samråd
Direktionen ska samråda med medlemmarna i frågor om avtal av större dignitet, beslut av
principiell/strategisk betydelse, större investeringar, större ändringar av verksamheten eller annat av
större vikt. I detta syfte får Direktionen från medlemmarnas styrelser och nämnder samt
tjänstepersoner inhämta de yttranden och upplysningar som behövs för att Direktionen ska kunna
fullgöra sina uppgifter. Medlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och upplysningar från
Direktionen

§ 18 Processbehörighet
Direktionen och verkställande tjänsteperson för kommunalförbundet får själv eller genom ombud
föra förbundets talan i alla mål och ärenden inom domstol och annan myndighet samt vid
förrättningar av skilda slag, om inte någon annan ska göra det på grund av föreskrift i lag eller
förordning.

§ 19 Ikraftträdande
Detta reglemente är en bilaga till förbundsordningen som gäller från och med den 2023-01-01.
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av Direktionen och fastställas av
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit
laga kraft.
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Förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg, gällande från och med 2023-01-01.
Förbundsordningen är antagen av Direktionen samt kommunfullmäktige i förbundets samtliga
medlemskommuner enligt förteckning i tabell 1 nedan.
Tabell 1: Förteckning av beslut om antagande.

Kommun

Beslutshänvisning

Datum

Direktionen
Skövde
Lidköping
Mariestad
Vara
Tibro
Töreboda
Hjo
Karlsborg
Essunga
Grästorp
Gullspång
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Bakgrund
Kommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp har, från och med 2023-01-01, ansökt om
medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg där kommunerna Skövde,
Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång ingår. Med tillskottet av fler
medlemskommuner till förbundet byter förbundet namn och en ny förbundsordning upprättas.
Kommunalförbundet hanterar frågor som rör räddningstjänst och stöd till kommunerna vid
samhällsstörningar med mera, enligt § 3 nedan.
Syftet med det nya kommunalförbundet är att tillgodose krav och intentioner i lag (2003:778) om
skydd mot olyckor samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet
i det komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas samlade arbete
och samordning för skydd mot oönskade händelser och samhällsstörningar.

§1

Medlemmar

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

§2

Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Skaraborg (tidigare Räddningstjänsten Östra
Skaraborg) och har sitt säte i Skövde.

§3

Ändamål

Bastjänster (ingår i medlemsavgiften)
Kommunalförbundet ansvarar för att i förbundsmedlemmarnas ställe:
• fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor med undantag av:
a. samordning av olycksförebyggande verksamhet i kommunen enligt 1 kap § 6,
b. när kommunen är att betrakta som enskild enligt 2 kap,
c. att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt 3 kap § 1.
d. ansvar för brandvattenförsörjning enligt 3 kap. § 1.
• ansvara för uppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordning

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor som åvilar kommunerna i förbundet med
undantag av:
a. utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över kommunalförbundets egen hantering av
brandfarliga och explosiva varor,
b. skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare.
• lämna

förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor inom förbundets
verksamhetsområde.
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Tilläggstjänster (ingår inte i medlemsavgiften)
I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra andra uppgifter som
ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter till säkerhet och trygghet i
kommunerna.
Dessa uppgifter ska i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som efterfrågar
tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället i fråga om
utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter i § 3.
Om en förbundsmedlem önskar att kommunalförbundet i något avseende ska utformas eller
dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller ambitionsnivån,
får kommunalförbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som motsvarar de faktiska
merkostnaderna uttas av medlemmen.
Kommunalförbundet ska tillhandahålla utbildning för medarbetare i medlemskommunerna och
tillhörande kommunalförbund och bolag inom ramen för medlemskommunernas ansvar som enskild
enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) och som verksamhetsutövare enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.

§4

Varaktighet

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.

§5

Organisation

Organisationsformen ska vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en
förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson. För förbundsdirektionen gäller ”Reglemente för
Direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg” som utgör bilaga till förbundsordningen

§6

Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen utgör beslutande nämnd för förbundsmedlemmarna enligt bestämmelserna i lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Direktionen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en
ledamot och en ersättare, ledamot utses av majoriteten och ersättare utses av oppositionen.
Ordförandeposten innehas av Skövde kommun och förste vice ordförandeposten alterneras årligen
mellan Lidköping och Mariestads kommuner. Andre vice ordförande och tredje vice ordförande
alterneras årligen mellan övriga medlemskommuner i ordningen; Vara, Tibro, Töreboda, Hjo,
Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspångs kommun.
Inom direktionen ska finnas ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande, andre
vice ordförande och tredje vice ordförande.
Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i
beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. Vid förfall åligger det ledamot att själv kalla sin
ersättare.
Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet.
I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras
mandatperiod, tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).
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§7

Kungörelser, tillkännagivanden och förbundets anslagstavla

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden
anslås på förbundets anslagstavla som finns på förbundets webbplats.

§8

Styrning och förvaltning

Förbundsdirektionen styr verksamheten. För förvaltning och verkställighet av förbundsdirektionens
beslut ansvarar förbundsdirektören. Förbundsdirektionen upprättar en arbetsordning och en
delegationsordning för verksamheten.

§ 9 Räkenskaper och kassaförvaltning
Kommunalförbundet ska tills förbundsdirektionen beslutar annat, under förbundsdirektionens
ansvar, träffa avtal om tjänster avseende räkenskaper och kassaförvaltning med Skövde kommun.

§ 10 Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas
genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna
enligt följande kostnadsfördelning.
Skövde kommun

23,62 %

Lidköpings kommun

21,03 %

Mariestads kommun

16,81 %

Vara kommun

7,78 %

Tibro kommun

4,82 %

Töreboda kommun

4,50 %

Hjo kommun

4,48 %

Karlsborgs kommun

4,02 %

Essunga kommun

3,72 %

Grästorps kommun

3,71 %

Gullspångs kommun

5,51 %

Summa

100,00 %

Kostnadsfördelningen ska ses över en gång per mandatperiod under mandatperiodens sista år. Vid
förändringar av förutsättningarna för kostnadsfördelningen, ex. antalet medlemskommuner eller
operativa resurser i respektive medlemskommun, ska kostnadsfördelningen ändras i samband med
förändringen.
Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för kostnader för lokaler och fastigheter
som behövs för kommunalförbundets verksamhet. Kostnader ska särredovisas från övriga
verksamhetskostnader i två delar, enskilda fastighetskostnader respektive gemensamma
fastighetskostnader.
Enskilda fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller skapas för
enskild medlemskommuns räkning. Dessa kostnader hanteras av den enskilda medlemskommunen.
Gemensamma fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller skapas
för gemensamma angelägenheter. Dessa kostnader hanteras av samtliga medlemskommuner
gemensamt enligt ovanstående kostnadsfördelning.
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Medlemsavgiften betalas mot faktura kvartalsvis i förskott med en fjärdedel av för året budgeterat
belopp.
Tilläggstjänster enligt § 3 som kommunalförbundet tillhandahåller medlemskommunerna faktureras
en gång per månad eller enligt vad som avtalats för aktuell tjänst.

§ 11 Fastigheter
Medlemskommunerna ska tillhandahålla de lokaler och fastigheter som behövs för
kommunalförbundets verksamhet. Fastigheter och lokaler ska vara anpassade efter de krav som ställs
på verksamheten i olika regelverk, ex. gällande responstid och insatstid.

§ 12 Räddningsinsatser som medför betydande kostnader
Om en räddningsinsats medfört betydande kostnader ska kostnaderna för räddningsinsatsen bäras av
den/de medlemskommun/-er där räddningsinsatsen genomförts.
Med betydande kostnader avses kostnader som överstiger 0,02 procent av det sammanlagda
skatteunderlaget, för året före det år då kostnaderna uppkommit, för den/de medlemskommunen/-er
där räddningsinsatsen genomförts. Om flera medlemskommuner berörs fördelas kostnaderna dem
emellan i samma förhållande som det sammanlagda skatteunderlaget per medlemskommun.
Förbundsdirektionen äger rätt att besluta om annan fördelning i särskilda fall.

§ 13 Lån, borgen mm
Kommunalförbundet får vid behov ta upp lån upp till den gräns som årligen fastställs av
förbundsdirektionen i samband med budgetbeslutet.
Finansieringen ska i första hand ske via en internbank hos en av medlemskommunerna. Om detta
inte är möjligt ska finansiering ske med kommunalborgen som är utställd av en eller flera av
medlemskommunerna. Om även detta inte är möjligt kan förbundet ta upp lån utan säkerhet.
Kommunalförbundet får inte ingå
förbundsmedlemmarnas godkännande.

borgen

eller

andra

ansvarsförbindelser

utan

Kommunalförbundet får avsätta medel till fonder i enlighet med, av Direktionen, beslutad
placeringspolicy.

§ 14 Andel tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit till förbundsverksamheten, dels i form av
kostnadstäckningsbidrag enligt § 10 och dels i form av inventarier.
Nu angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar vid
upplösning eller utträde för enskild kommun.
Vid utträde eller upplösning av kommunalförbundet ska eftersträvas att medlemskommunerna vid
fördelning av räddningsfordon och räddningsmateriel erhåller erforderliga resurser för att kunna
bedriva räddningstjänst i egen regi.

§ 15 Budget
Direktionen fastställer årligen budget för förbundet, efter samråd med medlemskommunerna.
Förbundets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december. Budget för nästkommande år ska
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fastställas före september månads utgång och ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin
under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
Förbundsdirektionens sammanträde, vid vilket budget fastställs, ska vara offentligt och ska
tillkännages på kommunalförbundets digitala anslagstavla.
Vid förbundsdirektionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att
yttra sig.

§ 16 Revisorer
För kommunalförbundet ska finnas två revisorer med samma mandattid som förbundsdirektionen.
Revisorer väljs genom att medlemskommunerna väljer en vardera ordningen; Skövde, Lidköping,
Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspångs kommun.
Revisorn från den förste i turordningen är ordförande.

§ 17 Ändring av förbundsordning
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska beredas av förbundsdirektionen och antas av
förbundsmedlemmarnas respektive kommunfullmäktige.

§ 18 Utträde
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i kommunallagen. Uppsägning
ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter
uppsägningen.

§ 19 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol.

§ 20 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och ersättare erhåller ersättning i enlighet med de
bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. Fast arvode till ordförande fastställs
av förbundsdirektionen, utan medverkan av denne. Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i
andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller andra ekonomiska förmåner från
kommunalförbundet.

§ 21 Medlemskommuns rätt att väcka ärende hos kommunalförbundet
Kommunstyrelsen hos en medlemskommun äger rätt att väcka ärende hos kommunalförbundet.

§ 22 Information
Information till medlemmarna sker genom översändande av protokoll från förbundsdirektionens
sammanträden, samt årsredovisning, budget och bokslut. På begäran från medlemskommun ska
kommunalförbundet lämna information om verksamheten.

§ 23 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning
Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets årsredovisning vid det sammanträde
där direktionen behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde är öppet för allmänheten och ska
tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla.
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§ 24 Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan behandlas av
förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i kommunalförbundet.
Beslut om ny medlems inträde i kommunalförbundet fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna.
Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning
undertecknats av förbundsmedlemmarna.

6

123/22 Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra Skaraborg - KS2022.0274-2 Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra Skaraborg : D § 75 Budget 2023, förbundsordnig och reglemente för RÖS

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
Direktionen

D § 75

Sida 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-25

Budget 2023, förbundsordning och reglemente för
Räddningstjänsten Skaraborg

Beslut
Direktionen beslutar
att

notera information gällande förutsättningar för budget 2023,

att

anta förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg,

att

uppdra förbundsdirektören att tillställa Räddningstjänstens Östra Skaraborg medlemskommuner samt de fyra kommuner som har sökt medlemskap i förbundet (Lidköping, Vara, Essunga, Grästorp) förbundsordning samt reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg för beslut om antagande i respektive Kommunfullmäktige, samt

att

budget 2023, plan 2024 2026, antas vid direktionens sammanträde oktober 2022.

Bakgrund
Mot bakgrund av att förbundet utökas med fler medlemskommuner 2023-01-01 har frågan
om fastställande av budget beretts med stadsjurist i Skövde kommun.
Eftersom räddningstjänstförbundet består i framtiden kan direktionen fatta beslut om budget för kommande år, även för det utökade förbundet. Det rekommenderas dock att direktionen fastställer budget som brukligt i september, men att direktionen i det beslutet ger
möjlighet för nya direktionen att ta om beslutet i början av året igen så att även de nya
medlemskommunerna har getts möjlighet att påverka detta beslut formellt och fullt ut. Dvs
i september är det den nya budgeten bestående av Räddningstjänsten Östra Skaraborg och
Räddningstjänsten Västra Skaraborg totala samlade budgetmedel som ska fastställas, det
kommer då inte finnas underlag för beslut om en färdig detaljbudget för det utökade förbundet.
Tidigare utskickat utkast av ny förbundsordning och reglemente för det utökade förbundet
innehöll ej fastställd fördelning av kostnader mellan medlemskommunerna, vilket kommunallagen 9:6 § 11 ställer krav på. Därför har komplettering gjorts av förbundsordning och
reglemente med kostnadsfördelningen. Mindre justeringar i övrigt har gjorts efter samråd
med stadsjuristen i Skövde kommun. Därav krävs att förbundsordning med reglemente för
Räddningstjänsten Skaraborg antas av kommunfullmäktige i samtliga 11 berörda kommuner under hösten 2022.
Underlag
Förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

30 (41)

Kommunstyrelsen

KS § 168/22
Godkännande av ansökningar till Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
KS2022.0274

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsen

2022-09-05

168/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna inkomna ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorps kommuner
och därmed uppta dessa som nya medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg från och med 2023-01-01 samt
att godkänna/anta förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg enligt
förslag, att gälla/träda ikraft från och med 2023-01-01.
Bakgrund

Till Skövde kommun har inkommit skrivelse från Räddningstjänsten Östra Skaraborg om att
godkänna ansökningar om medlemskap från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorps
kommuner. Frågan har utretts och förvaltningen finner inte skäl att motsätta sig
utvidgningen.
Av skrivelsen framgår även att kommunen föreslås godkänna ny förbundsordning och
reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla fr.o.m. 2023-01-01. Räddningstjänsten
avser i detta inom kort komplettera med förslag på förbundsordning och reglemente. Utifrån
att det är önskvärt att processen inte fördröjs mer än nödvändigt lyfts ärendet ändock och
komplettering med nya handlingar och förslag till beslut gällande godkännande av
förbundsordning kommer ske under hösten 2022.
Förvaltningen har utifrån komplettering inkommen den 26 augusti 2022 gjort en bedömning
av förslag till förbundsordning och reglemente. Förvaltningens bedömning är att
förbundsordningen uppfyller kraven i 9 kap. 6 § Kommunallagen. Förvaltningen finner
m.a.o. inte skäl att motsätta sig vare sig förbundsordningens eller reglementets antagande.
Vad avser förbundsordningen noterar förvaltningen att justeringar till övervägande del är
redaktionella men även vissa substansiella. Nämnas kan därvid att ändamålsbestämmelsen
justerats mot tidigare lydelse så att denna nu är indelad i bastjänster och tilläggstjänster. I
sak syns detta dock vara av begränsad vikt då även i tidigare förbundsordning
medlemskommunerna fakturerats för t.ex. utbildningstjänster enär då kvartalsvis istället för i
förslaget månadsvis. Avseende § 13 har även i tidigare förbundsordning angiven lånegräns
om 30 mkr tagits bort. Dock förestavas även att finansiering i första hand ska ske genom
förbundsmedlems internbank etc.
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

31 (41)

Kommunstyrelsen

Handlingar

D § 75 Budget 2023, förbundsordnig och reglemente för RÖS
Förbundsordning Räddningstjänsten Skaraborg (1).pdf
Reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Skaraborg (1).pdf
Skickas till

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-08-16
Diarienummer: KS2022.0286-1
Handläggare: Agneta Tilly

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag på tjänstepersoner till borgerliga vigselförrättare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige nominera tjänstepersonerna Anna Eklund och
Markus Wästefors till borgerliga vigselförrättare för mandatperioden 2023-2026.

Bakgrund
Inför varje mandatperiod nominerar kommunfullmäktige personer till uppdrag som borgerliga
vigselförrättare och Länsstyrelsen förordnar sedan för en period om fyra år.
Nomineringen i kommunen föregås av ett arbete i varje parti och valberedningen lämnar
därefter förslag till kommunfullmäktige. Under innevarande period har det också utsetts tre
tjänstepersoner som vigselförrättare. Anledningen har bl a varit att det finns fördelar med
personer som tjänstgör i Stadshuset som med kort varsel kan vara ersättare om någon får
förhinder. Det finns också en ökad efterfrågan hos medborgarna att få en tjänsteperson som
vigselförrättare.
Efter valet i höst kommer partierna att starta ett nomineringsarbete och samtliga länets
kommuner skickar in beslut. Länsstyrelsens bedömningen idag är att det kan bli knappt om tid
att hinna utse vigselförrättare före årsskiftet till alla kommuner när beslut kommer i
november.
För att säkerställa att vi har utsedda vigselförrättare vid årsskiftet föreslås att
kommunfullmäktige vid mötet i september nominerar tjänstepersonerna Anna Eklund
(kanslichef från 1 oaktober 2022) och Markus Wästefors kommande mandatperiod. Beslutet
översändas till länsstyrelsen för handläggning och förordnande från 1 januari 2023.
Kommunfullmäktiges beslut om nomineringar av förtroendevalda kan fattas i november och
därefter handläggas av länsstyrelsen.
Handlingar

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-08-16
Diarienummer: KS2022.0286-1
Handläggare: Agneta Tilly

Skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland, borgerlig vigsel

Handläggare
Agneta Tilly
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

36 (41)

Kommunstyrelsen

KS § 171/22
Förslag på tjänstepersoner till borgerliga vigselförrättare
KS2022.0286

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

168/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

171/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att nominera tjänstepersonerna Anna Eklund och Markus
Wästefors till borgerliga vigselförrättare för mandatperioden 2023-2026.
Bakgrund

Inför varje mandatperiod nominerar kommunfullmäktige personer till uppdrag som
borgerliga vigselförrättare och Länsstyrelsen förordnar sedan för en period om fyra år.
Nomineringen i kommunen föregås av ett arbete i varje parti och valberedningen lämnar
därefter förslag till kommunfullmäktige. Under innevarande period har det också utsetts tre
tjänstepersoner som vigselförrättare. Anledningen har bl a varit att det finns fördelar med
personer som tjänstgör i Stadshuset som med kort varsel kan vara ersättare om någon får
förhinder. Det finns också en ökad efterfrågan hos medborgarna att få en tjänsteperson som
vigselförrättare.
Efter valet i höst kommer partierna att starta ett nomineringsarbete och samtliga länets
kommuner skickar in beslut. Länsstyrelsens bedömningen idag är att det kan bli knappt om
tid att hinna utse vigselförrättare före årsskiftet till alla kommuner när beslut kommer i
november.
För att säkerställa att vi har utsedda vigselförrättare vid årsskiftet föreslås att
kommunfullmäktige vid mötet i september nominerar tjänstepersonerna Anna Eklund
(kanslichef från 1 oaktober 2022) och Markus Wästefors kommande mandatperiod. Beslutet
översändas till länsstyrelsen för handläggning och förordnande från 1 januari 2023.
Kommunfullmäktiges beslut om nomineringar av förtroendevalda kan fattas i november och
därefter handläggas av länsstyrelsen.
Handlingar

Skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland, borgerlig vigsel

arbetsutskott sammanträde den 2022-08-24 - Förslag på tjänstepersoner till borgerliga vigselförrättare : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2022-08-24 - Förslag på tjänstepersoner till borgerliga vigselförrättare

Skövde kommun

Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 168/22
Förslag på tjänstepersoner till borgerliga vigselförrättare
KS2022.0286

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

168/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige nominera tjänstepersonerna Anna Eklund
och Markus Wästefors till borgerliga vigselförrättare för mandatperioden 2023-2026.
Bakgrund

Inför varje mandatperiod nominerar kommunfullmäktige personer till uppdrag som
borgerliga vigselförrättare och Länsstyrelsen förordnar sedan för en period om fyra år.
Nomineringen i kommunen föregås av ett arbete i varje parti och valberedningen lämnar
därefter förslag till kommunfullmäktige. Under innevarande period har det också utsetts tre
tjänstepersoner som vigselförrättare. Anledningen har bl a varit att det finns fördelar med
personer som tjänstgör i Stadshuset som med kort varsel kan vara ersättare om någon får
förhinder. Det finns också en ökad efterfrågan hos medborgarna att få en tjänsteperson som
vigselförrättare.
Efter valet i höst kommer partierna att starta ett nomineringsarbete och samtliga länets
kommuner skickar in beslut. Länsstyrelsens bedömningen idag är att det kan bli knappt om
tid att hinna utse vigselförrättare före årsskiftet till alla kommuner när beslut kommer i
november.
För att säkerställa att vi har utsedda vigselförrättare vid årsskiftet föreslås att
kommunfullmäktige vid mötet i september nominerar tjänstepersonerna Anna Eklund
(kanslichef från 1 oaktober 2022) och Markus Wästefors kommande mandatperiod. Beslutet
översändas till länsstyrelsen för handläggning och förordnande från 1 januari 2023.
Kommunfullmäktiges beslut om nomineringar av förtroendevalda kan fattas i november och
därefter handläggas av länsstyrelsen.
Handlingar
Skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland, borgerlig vigsel
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum:
Diarienummer: KS2022.0315-1
Handläggare: Tobias Carlgren

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Firmatecknare för Skövde kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer att teckna firma för Skövde kommun.
Beslutet gäller tills vidare.
Bemyndigande ges till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ulrica Johansson (C) och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande Johan Ask (S) att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens vägnar, teckna
Skövde kommuns firma avseende från kommunfullmäktige och kommunstyrelsens utgående
utlåtanden, fullmakter, låne- och borgensförbindelser, säkringsinstrument (räntederivat och
valutaterminer), inköpskort årliga skattedeklarationer, kontrakt och dylika handlingar. I de fall
företrädarna enligt ovan även representerar motpart ska istället handlingarna undertecknas av
kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.
Handlingen skall för att vara gällande, kontrasigneras av kommundirektör Björn Söderlundh,
ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, redovisningschef Annelie Nyman, chefen för
demokratistöd Anna Eklund, HR-chefen Sofia myrman, näringslivschef Ramona Nilsson eller
chefen för överförmyndare i samverkan Benny Larsson.
Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett förtroendevalda och anställda att
underteckna handlingar enligt särskilt beslut samt beslut om delegationsordning för
kommunstyrelsen. Beslutet enligt ovan innebär i ingen del någon inskränkning av sådan rätt
som följer på dessa beslut.

Bakgrund
Kommunfullmäktige föreslås besluta utse firmatecknare för Skövde kommun.
Handlingar

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum:
Diarienummer: KS2022.0315-1
Handläggare: Tobias Carlgren

Skickas till

Handläggare
Tobias Carlgren
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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Skövde kommun

Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsen

KS § 172/22
Firmatecknare för Skövde kommun
KS2022.0315

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

171/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

172/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer att teckna firma för Skövde
kommun. Beslutet gäller tills vidare.
Bemyndigande ges till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ulrica Johansson (C) och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande Johan Ask (S) att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens vägnar, teckna
Skövde kommuns firma avseende från kommunfullmäktige och kommunstyrelsens utgående
utlåtanden, fullmakter, låne- och borgensförbindelser, säkringsinstrument (räntederivat och
valutaterminer), inköpskort årliga skattedeklarationer, kontrakt och dylika handlingar. I de
fall företrädarna enligt ovan även representerar motpart ska istället handlingarna
undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.
Handlingen skall för att vara gällande, kontrasigneras av kommundirektör Björn
Söderlundh, ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, redovisningschef Annelie Nyman, chefen
för demokratistöd Anna Eklund, HR-chefen Sofia Myhrman, näringslivschef Ramona
Nilsson eller chefen för överförmyndare i samverkan Benny Larsson.
Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett förtroendevalda och anställda att
underteckna handlingar enligt särskilt beslut samt beslut om delegationsordning för
kommunstyrelsen. Beslutet enligt ovan innebär i ingen del någon inskränkning av sådan rätt
som följer på dessa beslut.

Bakgrund

Kommunfullmäktige föreslås besluta utse firmatecknare för Skövde kommun.
Handlingar

Skickas till

Annelie Nyman
Anna Eklund
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Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Sofia Myrman
Ramona Nilsson
Benny Larsson
Maria Vaziri
Bas Thijsson
Andreas Åkegårdh

Protokollsutdrag
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Skövde kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 171/22
Firmatecknare för Skövde kommun
KS2022.0315

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-24

171/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer att teckna firma för Skövde
kommun. Beslutet gäller tills vidare.
Bemyndigande ges till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ulrica Johansson (C) och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande Johan Ask (S) att på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens vägnar, teckna
Skövde kommuns firma avseende från kommunfullmäktige och kommunstyrelsens utgående
utlåtanden, fullmakter, låne- och borgensförbindelser, säkringsinstrument (räntederivat och
valutaterminer), inköpskort årliga skattedeklarationer, kontrakt och dylika handlingar. I de
fall företrädarna enligt ovan även representerar motpart ska istället handlingarna
undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.
Handlingen skall för att vara gällande, kontrasigneras av kommundirektör Björn
Söderlundh, ekonomichef Maria Vaziri Hamedani, redovisningschef Annelie Nyman, chefen
för demokratistöd Anna Eklund, HR-chefen Sofia Myhrman, näringslivschef Ramona
Nilsson eller chefen för överförmyndare i samverkan Benny Larsson.
Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen utsett förtroendevalda och anställda att
underteckna handlingar enligt särskilt beslut samt beslut om delegationsordning för
kommunstyrelsen. Beslutet enligt ovan innebär i ingen del någon inskränkning av sådan rätt
som följer på dessa beslut.

Bakgrund

Kommunfullmäktige föreslås besluta utse firmatecknare för Skövde kommun.
Handlingar
Skickas till

Annelie Nyman
Anna Eklund
Sofia Myrman
Ramona Nilsson
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Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Benny Larsson
Maria Vaziri
Bas Thijsson
Andreas Åkegårdh

Protokollsutdrag
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126/22 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 26 september - KS2022.0005-12 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 26 september : Anmälningsärende till kommunfullmäktige 26 september

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-06-09
Diarienummer: KS2022.0005-12
Handläggare: Agneta Tilly

Kommunfullmäktige

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 26 september
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att gokänna nedanstånede handlingar som anmälda

Bakgrund
Nedanstånede handlingar har inkommit till kommfullmäktige och anmäls.

Handlingar
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-06-07 - Beslut om de
kommunala bolagens verksamheter 2021.pdf
Direktionsmötesprotokoll Skaraborgsvatten 2022-08-26
Bilaga 2 Delårsrapport 2022-06-30
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-09-05 - Svar på
medborgarförslag om att inrätta en digital informationstavla utmed v....pdf

Skickas till

Handläggare
Agneta Tilly
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Postadress

Kontaktcenter

Webbplats

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Skövde kommun, 54183 Skövde

Telefon: 0500-49 80 00

Skovde.se
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Kommunstyrelsen

KS § 125/22
Beslut om de kommunala bolagens verksamheter 2021
KS2022.0219

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-25

122/22

2 Kommunstyrelsen

2022-06-07

125/22

Beslut

Kommunstyrelsen bedömer att samtliga av kommunens helägda bolag samt Science Park
Skövde AB har bedrivit sin verksamhet enligt respektive bolags kommunala ändamål och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna under 2021.
Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen årligen bedöma om de kommunala
bolagen har bedrivit sin verksamhet enligt det kommunala ändamålet och inom de
kommunala befogenheterna. Beslutet omfattar den kommunala bolagskoncernen där Skövde
Stadshus AB är moderbolag med följande dotterbolag: AB Skövdebostäder, Next Skövde
Destinationsutveckling AB, Balthazar Science Center AB, Skövde Airport AB, Skövde
Exploatering AB, Eonen Fastigheter AB, Skövde Energi AB med dess dotterbolag Skövde
Energi Elnät AB, Kreativa Hus Skövde AB med dess dotterbolag Mariesjö Kreativa Hus
AB, VästFast i Skaraborg AB och Skövde Eldaren AB, samt Science Park Skövde AB som
ägs till 49 procent av Skövde Stadshus AB och till 51 procent av Gothia Intresseförening.
Beslutet omfattar även två bolag som ligger utanför bolagskoncernen och ägs direkt av
kommunen, Mörkebäcken Fastighets AB och Skövde Billingen AB.
Bolagens kommunala ändamål framgår av ägardirektiv och bolagsordning. Årets granskning
har skett utifrån bolagsstyrningsrapporter vari bolagen redogör för verksamhetsåret och hur
de uppfyllt ägardirektiven under året. De bolag som bedrivit verksamhet i mindre omfattning
har inte upprättat någon bolagsstyrningsrapport. Granskningen av dessa bolag har skett
utifrån respektive bolags årsredovisning.
Inget annat har framkommit än att samtliga bolag har bedrivit sin verksamhet inom de
kommunala befogenheterna och enligt det kommunala ändamålet för respektive bolag.
Handlingar

Bolagsstyrningsrapport Next Skövde Destinationsutveckling AB 2021
Bolagsstyrningsrapport Kreativa Hus Skövde AB med dotterbolag 2021
Bolagsstyrningsrapport AB Skövdebostäder 2021
Bolagsstyrningsrapport Skövde Energi och Skövde Energi Elnät 2021
Bolagsstyrningsrapport Skövde Airport AB 2021
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Skövde kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Bolagsstyrningsrapport Skövde Stadshus AB 2021
Bolagsstyrningsrapport Balthazar Science Center AB 2021.pdf
Bolagsstyrningsrapport Science Park Skövde AB 2021
Årsredovisning Skövde exploatering AB 2021
Mörkebäcken Fastighets AB Årsredovisning 2021
Årsredovisning Eonen Fastigheter AB 2021
Skövde Billingen AB Årsredovisning 2021
Skickas till

Kommunfullmäktige
De bolag som omfattas av beslutet
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Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281

1 (21)

Delårsrapport för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-06-30
Kommunalförbundets direktion avger följande delårsrapport.
Innehåll
-

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drifts- och investeringsredovisning

Sida
2-11
12
13-14
15
16-20
20-21

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes
avser föregående år.
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Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281
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Förvaltningsberättelse
Förbundets verksamhet
Historik
Skaraborgsvatten tidigare Skaraborgs vattenverksförbund bildades 1955 av Skövde, Skara och
Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande
förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under 2018. Sedan
förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 20220630 har förbundet levererat ca 492
miljoner m3 dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.
Organisation
Skövde, Skara och Falköpings kommuner är sammanslutna till ett kommunalförbund med direktion för
obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen, med ändamål att förse medlemmarna med
dricksvatten.
Direktionens ledamöter tillsätts av medlemskommunerna enligt följande: Skövde tillsätter tre ordinarie
ledamöter och tre ersättare och Skara och Falköping tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare
vardera.
Personalen utgörs av en Förbundsdirektör samt sex tekniker. Vid större driftstörningar kan personalen
utökas med personal från medlemskommunerna enligt avtal.
Vattenkvalitet
Skaraborgsvatten skall leverera vatten med högsta möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd av
kemiska tillsatser.
Skaraborgsvatten skall upprätthålla en god drift- och egenkontroll av vattenkvalitén.
Skaraborgsvatten skall aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa råvattenkvalitén.
Omvärldsanalys
Skaraborgsvatten är medlem och aktiv i Vätternvårdsförbundet vars syfte är att bevara sjöns egenart och
samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.
Vi är även medlemmar och aktiva i vår branschorganisation Svenskt vatten vilket resulterar i ett gott
samarbete och nätverkande på nationell nivå.
Skaraborgsvattens anläggningar har varit i drift sedan 1959 varvid det finns ett stort underhållsbehov.
Förbundet följer sin plan för investeringar i framförallt ledningsnätet.
Pandemin
Den pågående covid -19 pandemin har haft liten påverkan på oss. Vi har undvikit fysiska möten men har
hela tiden varit på plats på vattenverket då det inte är möjligt att jobba hemifrån med de arbetsuppgifter vi
har.
Vi har identifierat sårbarheter i bla kemikalieleveranser där vi är beroende av transportörer samt öppna
gränser, det har även varit längre leveranstider på reservdelar och annat materiel som i huvudsak
tillverkas i andra länder.
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Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281
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Översikt över verksamhetens utveckling
Flerårsöversikt (Tkr)
Antal anställda
Budget Delårs resultat, tkr
Delårets resultat
Budget personalkostnader, tkr
Budget nettoinvesteringar, tkr
Eget kapital, tkr
Vattenintäkt, tkr
Övriga intäkter, tkr
Soliditet %

202206
7
5 127
4 866
3 392
12 500
147 358
18 722
54
66

202106
7
5 203
5 713
3 293
12 450
144 065
18 729
132
80

202006
7
5 351
6 258
2 980
16 150
133 756
19 219
161
76

201906
7
6 354
5 835
2 564
32 600
122 590
17 596
7
85

201806
6
6 098
7 704
2 334
26 100
112 424
18 227
70
97

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Nedanstående punkter har och kommer att ha en väsentlig påverkan på förbundets resultat och
ekonomiska ställning.


På grund av nya myndighetsbeslut och även klimatförändringar så har vi utrett behovet av
ytterligare en mikrobiologisk säkerhetsbarriär. Detta behövs även för att kunna säkerhetsställa
vattenkvalitén till kommunernas ledningsnät som blir större och längre. Vid direktionens möte i Maj
togs beslut om att vi ska investera i en membranfilteranläggning som komplement till
reningsprocessen i Borgunda, investeringen beräknas kosta ca 100 mkr.



Vi påbörjade under slutet av föregående år en etapp av Skövdeledningen, ett stort projekt som
beräknas kosta ca 60 mkr.

Ekonomisk redogörelse
Delårets resultat
Delårets resultat är 4 866 tkr. Det budgeterade resultatet är 5 127 tkr. Anledningen till att resultatet är
lägre än budget är minskade vattenleveranser främst till Skövde samt ökade kostnader för räntor och
avskrivningar.
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Delårets resultat i tkr
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Årets investeringar
Investeringarna för delåret uppgår till 35 091tkr. Den största investeringen är gjord på dubbleringen av
Skövdeledningen med 26 735 tkr.
Vattenpriset
Det pris som medlemskommunerna betalar för dricksvatten är fortfarande relativt lågt, 4,3 kr/m3 fritt
levererat till respektive kommuns reservoar. Priset är jämförbart med andra dricksvattenproducenter i
landet som har liknande organisationsform.
Förändring av soliditeten
Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som ägarna har finansierat. Soliditeten ligger på
66%, vilket är 9% lägre än per 211231.
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Intäkter
Verksamhetens intäkter har minskat med 85 tkr jämfört med motsvarande period föregående år och
minskat mot budget med 355 tkr. Minskningen mot fg år samt mot budget beror på minskade
vattenleveranser främst till Skövde.
Kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med 438 tkr jämfört med föregående år men de ligger 306 tkr under
budget. Det är kostnader för drift och underhåll som står för ökningen.
Finansnetto
De finansiella intäkterna under året uppgår till 0 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 186 tkr.
Budgeterat är 124 tkr (248 tkr för helåret). Anledningen till detta är stigande räntekostnader.
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Likvida medel
Skaraborgsvatten har ett eget bankkonto, ett underkonto till det koncernkonto som Skövde kommun har i
Swedbank. Saldot per 220630 var -61 429 tkr.
Skulden på bankkontot har sedan 211231 ökat med 17 072 tkr, vilket beror på en högre investeringstakt.
I kassaflödesanalysen har kontot hanterats som likvida medel.
Materiella anläggningstillgångar
Kvarvarande bokfört värde på ledningsnät, vattenverk och pumpstationer uppgår till 215 491 tkr. Därtill
kommer ett kvarvarande bokfört värde på maskiner, inventarier och fordon på 5 427 tkr.

Finansiella risker
Förbundet har en liten finansiell risk då de för tillfället har ett negativt saldo på bankkontot. För mer
information om hanteringen av de finansiella riskerna se förbundets information om de ekonomiska
målen.
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Pensioner
Förbundet har ingen skuld för den förmånsbestämda ålderspensionen och den intjänade pensionsrätten per
1997-12-31 då det har tryggats genom försäkring. Kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen
har under perioden 220101–220630 varit 100 tkr och under perioden 210101-210630 var kostnaden
101tkr. Förbundet har inga särskilda pensionsåtaganden som avviker från normalavtalet. Förbundet har
däremot kortfristig skuld för premier till 7 personers avgiftsbaserade pensionsrätt.

Händelser av väsentlig betydelse
Vi har under våren tagit i drift ytterligare ett av våra sex sandfilter som vi renoverat med en ny typ av
filterbotten samt åtgärder för att skydda den gamla betongkonstruktionen. Vi tillsätter koldioxid för
alkalinitetshöjning av vattnet innan filtret vilket gör att vattnet blir aggressivt mot betong och påskyndar
åldrandet.
Vi gjorde för två år sedan en tillfällig lagning då vi var tvungna att skyndsamt få det i drift igen men har
tagit beslut på att renovera ett filter i taget framöver under säsong när vattenförbrukningen är lägre.
Vi har även jobbat vidare med utredningen av ytterligare mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att få ett
bättre skydd av vårt vatten, utvärdering av pilotprojektet med ultrafilter visar att vi får ett väldigt gott
skydd. Vi har också anlitat WSP konsulter att göra en utredning av vilken typ av barriär vi ska satsa på,
med anledning av vattenverkets läge och utformning så kommer även de fram till att en
membranfilteranläggning är det bästa för oss.
Direktionen tog beslutet i Maj att vi skall upphandla och investera i en ultrafilteranläggning snarast.
Utbyggnaden av kalkdoseringsanläggningen är klart, drifttagning har skett och vi har fått en
välfungerande anläggning.

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
Målen inom förbundet fastställs och tas fram av direktionen.
Budgeten tas fram av anställda på förbundet i samarbete med ekonomiavdelningen på Skövde kommun.
Budgeten fastställs sedan av direktionen.
Budgeten och de ekonomiska målen följs upp vid delårs- och årsbokslut.
Verksamhetsmålen följs i huvudsak upp genom löpande avrapportering på direktionens möten.
Internkontrollen följs upp genom omfattande provtagning samt analys av vattenkvalitén samt även vid
attestering av fakturor.
Leveranser
Förbundet har under första halvåret 2022 utan avbrott producerat cirka 4,2 miljoner m3 vatten av god
kvalitet, vilket är en minskning med ca 100 000 m3 mot föregående år.
Till enskilda abonnenter samt Tidaholms och Hjo kommuner har levererats 190 338 m3.
Vattenpriset har under året varit 4,3 kr/m3 till medlemskommunerna och 5,5 kr/m3 till enskilda abonnenter
för renvatten respektive 3,25 kr/m3 för råvatten.
Medelproduktionen har varit 23 112 m3/dygn och den största dygnsförbrukningen 31 116 m3 jämfört med
30 977 m3 för år 2021, vilken inträffade den 27 Juni..
Den procentuella fördelningen av kommunernas förbrukning har varit Skövde 51,4 % (53,9 %),
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Skara 23 % (20,9 %) och Falköping 25,6 % (25,2 %). Föregående år i parentes.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Ekonomiska mål
Direktionen har under år 2018 beslutat att justera de ekonomiska målen till:
- Att i första hand avgiftsnivåerna tydliggörs för medlemskommunerna med god framförhållning och med
ett långt perspektiv framåt, samt att abrupta förändringar av dessa undviks, i syfte att underlätta ägarnas
ekonomiska planering.
-Att i andra hand avgiftsnivåerna väljs så att investeringar på lång sikt finansieras helt med egna medel, i
syfte att undvika en räntekänslig ekonomi.
-Att i tredje hand på kort sikt ej stadigvarande bygga upp vare sig kassa eller skuld motsvarande mer än
två års omsättning, i syfte att ha ett avgiftsuttag och en investeringstakt som är väl avstämda med
varandra.
Utvärdering av ekonomiska mål
- Priset till medlemskommunerna har höjts från 4,2kr/m3 2021 till 4,3kr/m3 2022, vilket är helt enligt
budget och investeringsplan, därmed är målet uppfyllt.
- Behovet av lånefinansiering för investeringar har fortsatt under 2022 då det skett stora investeringar
under året, så för år 2022 har förbundet använd sig av lån för att kunna finansiera investeringarna.
Användningen av lånefinansiering kommer bara ske på kort sikt sedan förväntas förbundet ha amorterat
sitt lån, därmed är målet uppfyllt. Förbundet budgeterar ett positivt resultat för att kunna egenfinansiera
investeringar.
- Skulderna överstiger två års omsättning, därmed är målet inte uppfyllt. För helåret 2022 bedöms
förbundet ha en omsättning på 38 262 tkr och under 2021 låg omsättningen på 36 194 tkr (totalt 74 456
tkr). Förbundets korta och långa skulder per 220630 uppgår till 76 948 tkr.
Direktionen arbetar med att förnya de ekonomiska målen vilket kommer vara klart under slutet av 2022.
Verksamhetsmål
Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god
kvalitet. Verksamhetsmålet är uppfyllt.
Samlad bedömning av måluppfyllelse.
Direktionens sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god
ekonomisk hushållning för år 2022 är att god ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska
målen till största delen är uppfyllda och riktlinjerna för verksamheten följts.
Delårets resultat
Delårets resultat är 4 866 tkr. Det budgeterade resultatet är 5 127 tkr. Anledningen till detta är minskade
vattenleveranser som gjort att intäkterna blivit lägre. Kostnader för ränta och avskrivningar har ökat i takt
med ökade investeringar.
Årets investeringar
Investeringarna för delåret uppgår till 35 091tkr. Den största investeringen är gjord på dubbleringen av
Skövdeledningen med 26 735 tkr.
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Balanskravsresultatet
Årets resultat enligt balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen
-Samtliga realisationsvinster
+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster
i värdepapper
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+Användning av medel från
Resultatutjämningsreserv
=Balanskravsresultat

2022
9 259
-

2021
9 007
-

2020
10 854
-

2019
10 743
-

9 259 9 007
-

10 854
-

10 743
-

9 259

10 854

10 743

9 007

Siffran för år 2022 avser prognos medan de andra siffrorna är verkliga resultat.

Väsentliga personalförhållanden
LEDAMÖTER I DIREKTIONEN SAMT REVISORER.
Ledamöter:
Ordinarie:
Håkan Ehn, ordf.
Ed Kahrs, v ordf.

Skara
Falköping

Ersättare:
Björn Sahlgren
Vanja Wallemyr

Skara
Falköping

Torbjörn Bergman
Johnny Niklasson
Sten Catoni
Roger Lundberg
Tord Lindqvist

Skövde
Skövde
Skara
Falköping
Skövde

Kay Henningsson
Tony Abi Kahlil
Joakim Kvarndal
Christopher Munch
Per-Anders Larsson

Skövde
Skövde
Skara
Falköping
Skövde

Direktionen har under året haft två sammanträden.
Revisorer
Ordinarie:
Birgitta Johansson
Jan-Ove GutegårdJakobsson

Skövde
Skara

Ersättare:
Ingrid Bäfman
Freddie Wendin

Skövde
Skara
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Kerstin Allestam

Falköping

PERSONALFÖRTECKNING
Carl Doverholm
Sören Pettersson
Marcus Svensson
Erik Björk
Henrik Persson
Henrik Larsson
Arne Nordh

Förbundsdirektör
Maskinteknik / ledningsnät
Fastighet / fordonsteknik
Elteknik
Projektledare entreprenader
Processteknik
Säkerhetssamordnare

Utbildningar
Erik har genomgått en distansutbildning i dricksvattenhygien.
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro %
- långtidssjukfrånvaro* %

202206
2,50%
0%

202106
1,32%
0%

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
Personalvård
Företagshälsovården inom förbundet är ordnad genom anslutning till Skaraborgshälsan och Urohälsan.

Personalsammansättning
Medelantal anställda
20220630
Medelantal
anställda
7
Åldersfördelning
20-29 år i %
30-39 år i %
40-49 år i %
50-59 år i %
60 år - i %

20210630
Varav
män
7

Medelantal
anställda
7
20220630
0
14
42
28
14

Varav
män
7
20210630
0
28
28
28
14
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Förväntad utveckling
Förbundet gör positiva resultat för att kunna delbetala investeringar med egna medel.
Direktionen har fattat ett strategiskt beslut om att dubblera hela förbundets ledningsnät för att säkra
framtida vattenleveranser. Arbetet med dubbleringen kommer enligt nuvarande bedömning att pågå till ca
år 2030. Investeringen beräknas enligt nuvarande investeringsplan uppgå till ca 328 000 tkr. Då projekten
är beroende av myndighetsbeslut och lagen om offentlig upphandling samt avtal med berörda
fastighetsägare så är en exakt tidsplan mycket svår att följa, en del budgeterade projekt har pga av detta
blivit förskjutna i tid vilket påverkar bla resultatet genom avskrivningarna. En del projekt, exempelvis
omläggningen av Falköpingsledningen har fått tidigareläggas i planen pga att kommunen växer och
Trafikverket bygger om västra stambanan i området där vår ledning är lokaliserad. Fram till 220630 har vi
investerat för 199 186 tkr.

Ökade krav
Vår verksamhet styrs av livsmedelsverkets föreskrifter, vilka säger att vi skall ha minst två stycken
mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att säkerhetsställa dricksvattenkvalitén. Vi har idag klor och UV
ljus vilka båda är inaktiverande. För att kunna tillgodoräkna oss klor som barriär skall det vara fritt klor,
vi har kloren bunden till kloramin på grund av de långa ledningsnäten. Vi behöver en avskiljande barriär
också för att framtidssäkra vattenkvalitén när kommunerna växer.
Vi har utfört en mikrobiologisk säkerhetsanalys (MBA) vilken visar på svagheter i vattenverkets
mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. På grund av vattenverkets utformning och avsaknaden av
reservoarvolym kan ej tillräcklig kontakttid mellan klor och vatten erhållas för att uppnå föreskrivna logreduktioner av bakterier och virus.
Eventuella klimatförändringar kan även ge oss ett förändrat råvatten, Vätterns vatten har hittills varit
stabilt, tom för vår del blivit bättre men vi ser att det blir varmare.

Miljöredovisning
Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.
Vattenkemi
För kloraminbildning och desinfektion av vattnet, har 2 ton ammoniumsulfat och 25 ton natriumhypoklorit
förbrukats. För alkalinitetshöjning och pH-justering har 48,6 ton koldioxid och 52 ton kalk förbrukats.
Kemikaliekostnaden inklusive hyra av gastank samt licens för kloramin har totalt uppgått till 299,3 tkr.
För desinfektion använder vi även UV-ljus som medfört en material- och servicekostnad på 149,8 tkr.
Ytterligare ett UV-aggregat har bytts ut mot ett nytt, till en kostnad av 264,2 tkr pga brist på reservdelar
till de äldre. Det nya aggregatet är certifierat enligt Önorm M 5873.
Vattenanalyser med avseende på temperatur, pH-värde och kloröverskott för kontroll av processtyrning,
har utförts dagligen av driftsledaren. Mikrobiologiska och kemiska vattenprov enligt fastställt
kontrollprogram (Livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30, nu LIVSFS 2017:2), har skickats till
Eurofins AB, Jönköping för analys. Under perioden 1/1 – 30/6 har 26 dricksvattenprover, samt 13
råvattenprover analyserats enligt ordinarie protagningsprogram, ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt.
36 analyserade nätprover har tillhandahållits från Falköping- och Skara kommun. Vi kommer även
fortsättningsvis ta del av kommunernas nätprover vilket ger oss en bättre överblick på fler punkter.
Av proverna för utgående dricksvatten, där en bedömning görs av auktoriserat laboratorium, var alla
prover godkända med god marginal, såväl mikrobiologiskt som kemiskt. De utförda nätproven visade
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också godkända resultat, med avvikelse på två nätprov gjorda i Skara samt Varnhem, där dessa påvisade
förekomst av presumtiva Clostridium perfringens. Resultatet på dessa två nätprov löd ”tjänligt med
anmärkning”. Skaraborgsvatten tog i och med detta 3st extraprov utmed Skaraledningen: Reservoaren i
Kårstorp, ventilkammaren i Götala, samt ventilkammaren vid Vilankorset. Även Skara Energi tog 3st
extraprov på nätet i Skara samt Varnhem. Alla 6 extraprov kunde inte påvisa någon förekomst av
presumtiva Clostridium perfringens.
Utöver dessa prover har förklorerat råvatten från Hjällö analyserats med avseende på mikroorganismer
vid 13 tillfällen.
De mikrobiologiska proverna på förklorerat råvatten var samtliga inom marginalen för godkänt
dricksvatten.
Vattenbehandling
Prover som tagits och analyserats utöver Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2017:2), har innefattat
extra provtagning vid Hjällö pumpstation med avseende på Cryptosporidium. Extra provtagning har även
gjorts vid såväl Hjällö pumpstation samt Borgunda vattenverk med avseende på trihalometaner, THM,
samt PFAS.
Fortsatt provtagning med avseende på mikroorganismer har skett vid nyetablering av vattenledning mellan
Torbjörntorp och överlämningspunkten till Falköpings kommun.
Det nyrenoverade snabbsandfiltrets mikrobiologiska och kemiska status har följts upp med 4st
provtagningar, vilka alla var godkända med god marginal.
Det i maj uppstartade pilotprojektet med en ultrafilteranläggning har hittills inneburit 8st extra
provtaningar- 4st på matarvattnet, samt 4st på det filtrerade vattnet.
Förbundet har även under första halvåret 2022 hjälpt anslutna vattenföreningar med provtagning enligt
regelverket för dricksvatten (LIVSFS 2017:2). Fördelarna för Skaraborgsvatten med detta är bl.a en bättre
bild av vattenkvalitén ute i distributionsnätet.
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Resultaträkning
Tkr

Resultaträkning, tkr

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2
3,15
4

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Delårets/Årets resultat

5
6

2022-01-01- 2021-01-012022-06-30 2021-06-30

Prognos
helår
2022

Budget
helår
2022

18 776
-10 569
-3 155
5 052

18 862
-10 131
-2 929
5 792

37 552
-21 138
-6 755
9 659

38 262
-21 751
- 6 009
10 502

5 052

5 792

9 659

10 502

0
-186
4 866

0
-79
5 713

0
-400
9 259

0
-248
10 254

0

0

0

0

4 866

5 713

9 259

10 254
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2022-06-30

2021-12-31

7
8

215 491
5 427

182 895
6 087

9

15
220 933

15
188 997

8 526
8 526

8 131
8 131

229 459

197 128

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner, inventarier och fordon
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

10
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2022-06-30

2021-12-31

4 866
147 358
152 224

9 007
138 352
147 359

61 429
15 806

44 357
5 412

77 235
229 459

49 769
197 128

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Not

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital

Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11
12
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Not

Tkr
Den löpande verksamheten
Delårets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid delårets slut

2021-01-01
-2021-06-30

4 866

5 713

3 155

2 939

8 021

8 652

-395
10 393
18 019

-767
1408
9 293

-35 091
-35 091

-6 643
-6 643

0

0

-17 072
-44 357
-61 429

2 650
-33 752
-31 102

13

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2022-01-01
-2022-06-30

14
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
De största intäkterna är vattenintäkter som faktureras månadsvis till medlemskommunerna i förbundet.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar.
Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och
verkställda avskrivningar. Anläggningarna aktiveras när anläggningen är klar att använda.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Skaraborgsvattens förmånsbestämda ålderspension hanteras via försäkringslösning. Delårets premier
uppgår till 100 tkr (101 tkr fg delår). Avgiftsbaserade pensionsavgifter erläggs löpande.
Komponentavskrivningar har införts under 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom med
avseende på väsentlighet och en del mindre justeringar har gjorts.
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är:
Fastigheter 7 år
Fastigheter 9 år
Fastigheter 10 år
Fastigheter 13 år
Fastigheter 15 år
Fastigheter 18 år
Fastigheter 20 år
Fastigheter 25 år
Fastigheter 30 år
Fastigheter 33 år
Fastigheter 50 år
Fordon 5 år
Inventarier 3 år
Inventarier 5 år
Inventarier 10 år
Maskiner 5 år
Maskiner 10 år
Maskiner 20 år
Mark skrivs ej av
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Not 2 Verksamhetens intäkter

Vattenförsäljning
Skövde
Skara
Falköping
Övriga vattenintäkter( Tidaholm, Hjo och enskilda abonnenter)
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

2022-01-01
-2022-06-30

2021-01-01
-2021-06-30

9 236
4 145
4 605
736
54
18 776

9 681
3 757
4 527
764
132
18 861

2022-01-01
-2022-06-30

2021-01-01
-2021-06-30

2 977
3 089
1 343
851

2 560
3 014
1 674
377

2 265
10 525

2 505
10 130

2022-01-01
-2022-06-30

2021-01-01
-2021-06-30

2 495
660
3 155

2 218
721
2 939

2022-01-01
-2022-06-30

2021-01-01
-2021-06-30

0
0

0
0

Not 3 Verksamhetens kostnader

Elektrisk energi
Personalkostnader
Reparation och underhåll
Övriga främmande tjänster (provtagningar, ek tjänster)
Övriga verksamhetskostnader (vattenuttagsavgift, kemikalier,
processdatasystem)
Summa verksamhetens kostnader

Not 4 Avskrivningar

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar
Avskrivning maskiner, inventarier och fordon
Summa avskrivningar

Not 5 Finansiella intäkter

Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter
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Not 6 Finansiella kostnader
2022-01-01
-2022-06-30

2021-01-01
-2021-06-30

186
186

79
79

2022-06-30

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

233 764
35 091
268 855

209 457
24 307
233 764

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-50 869
-2 495
-53 364

-46 332
-4 537
-50 869

215 491

182 895

Räntekostnader
Summa finansiella kostnader

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Utgående redovisat värde
Not 8 Maskiner, inventarier och fordon

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2022-06-30

2021-12-31

23 358
0
23 358

22 274
1 084
23 358

-17 271
-660
-17 931

-15 835
-1 436
-17 271

5 427

6 087

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i Borgunda belysningsföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

2022-06-30

2021-12-31

15
15

15
15
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Not 10 Fordringar
2022-06-30

2021-12-31

4 010
3 654
862
8 526

3 405
2 129
2 597
8 131

2022-06-30

2021-12-31

Ingående låneskuld
Årets upptagna skuld
Utgående låneskuld

44 357
17 072
61 429

33 752
10 605
44 357

Skulder till koncernföretag
Summa

61 429
61 429

44 357
44 357

Summa långfristiga skulder

61 429

44 357

2022-06-30

2021-12-31

15 058
-1 569
2 316
15 805

3 150
219
2 043
5 512

2022-06-30

2021-06-30

3 155
3 155

2 939
2 939

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

Not 11 Långfristiga skulder

Anledningen till lånet beror på stora investeringar i ledningsnätet.

Not 12 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar
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Not 14 Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Årets investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

2022-06-30

2021-06-30

35 091
35 091

6 643
6 643

2022-06-30

2021-06-30

29
15
44

20
7
27

Not 15 Arvode till revisorer

Arvode sakkunnigt biträde
Arvode till förtroendevalda revisorer
Summa arvode till revisorer

Driftsredovisning
Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur driftsredovisningen
är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper.
Verksamheter
Förbundet totalt
Verksamhetens intäkter
Verksamhetenskostnader
Avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa

Budget
202206

Utfall
202206

Utfall
202106

Avvikelse
budget
202206

19 131
-10 876
-3 004
0
-124
5 127

18 776
-10 569
-3 155
0
-186
4 866

18 862
-10 131
-2 939
0
-79
5 713

-355
307
-151
0
-62
-261

Delårets resultat
Delårets resultat är 4 866 tkr. Det budgeterade resultatet är 5 127 tkr. Anledningen till att resultatet är
lägre är minskade intäkter på grund av minskade vattenleverenser, ökade kostnader för ränta och
avskrivningar.
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Investeringsredovisning
Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur
investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och
värderingsprinciper.
Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar.

Projekt
Ledningssystem inkl intagsledning Hjällö
Renovering snabbfilter
El utrustning
Byte lågspänning och högspänning
ställverk Hjällö
Maskinutrustning
Fastighet
Fordon
UV ljus
Kalkdoseringsanläggning
Inventarier
Fastighetsköp Borgunda
Markköp Hjällö
Summa nettoinvesteringar

Budget 2022
20 000
2 500
500

Utfall
202206
26 735
2 822

1000
700
300

25 000

Avvikelse
-6 735
-322
500

Utfall
202106
559
2398

1000
700
300
1 274

-1 274

3 225

-3 225

1 035
35 091

-1 035
-10 091

Årets investeringar
Investeringarna för delåret uppgår till 35 091 tkr. Den största investeringen är gjord på dubbleringen av
Skövdeledningen med 26 735 tkr.

2 728
958

6 643
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Kommunstyrelsen

KS § 154/22
Svar på medborgarförslag om att inrätta en digital
informationstavla utmed väg 49
KS2022.0068

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-08-17

153/22

2 Kommunstyrelsen

2022-09-05

154/22

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunen där medborgarförslagställaren anser
att kommunen bör avsätta pengar till och uppföra en digital informationstavla utmed väg 49
för att informera förbipasserande bilister om pågående och kommande idrottsevenemang på
Södermalms idrottsplats.
Medborgarförslaget föreslås avslås då de informationstavlor som Next Skövde AB ansvarar
för finns vid infarter till staden och inte inne i områden. På informationstavlorna visas
kommande evenemang fortlöpande.
Handlingar

Medborgarförslag om att inrätta en digital informationstavla utmed väg 49
KF § 13/22 Anmälan av motioner och medborgarförslag
Skickas till

Förslagsställaren

127/22 Valärenden - :

Denna behandling '127/22 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.

