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1. Laholmsbuktens VA AB 
 

1.1 Kommentarer till driftsresultatet 

 
Bolagets intäkter avser främst ersättning från respektive ägarkommun för vårt uppdrag, det vill 
säga ersättning för driftskostnader samt VA-investeringar. En mindre del av intäkterna är 
kopplade till externa uppdrag och då framför allt uppdrag som är kopplade till 
Logistikverksamheten. 

Kostnaderna följer planen på det stora hela och därmed följer prognosen budget. Jämfört med 
samma period föregående år är kostnaderna på samma nivå. 

I tabellen ovan finns en ny kolumn tillagd, ”Referensvärde”. Denna procentsats är ett riktvärde 
för det tilltänkta upparbetade kostnaden för perioden som visas i kolumnen ”Nyttjad budget”.  

 

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Utfall 2021-
02

Utfall 2022-
02

Budget 
2022

Nyttjad 
budget

Referens
värde

Prognos 
helår 
februari

Intäkter
Drift  138 255   190 854       31 647       26 921  179 143     179 143 
Ägaruppdrag 1)  155 450   150 755       16 204       13 355  202 550     202 550 
Anslutningsavgifter    30 804 
Summa intäkter  324 509   341 609       47 851       40 275  381 693     381 693 

Kostnader
Personalkostnader -  72 049 -   93 178 -     14 216 -     14 566 -100 178 15% 17% -   100 178 
Lokalkostnader -    4 030 -     5 598 -         942 -         751 -    5 000 15% 17% -       5 000 
Avskrivningar -        39 -     3 656 -           14 -         627 -    3 742 17% 17% -       3 742 
Övriga kostnader -248 358 - 238 837 -     26 185 -     24 704 -272 530 9% 17% -   272 530 
Summa kostnader -324 476 - 341 269 -     41 357 -     40 648 -381 450 -   381 450 

Finansiella poster
Ränteintäkter 18                   24               1             10 
Räntekostnader 10-         -         67 -             0 -             1 -       143 -         143 
Summa finansiella poster            8 -         43               0               9 -       143 -         143 

Resultat före skatt           41          297         6 494 -         364         100            100 

Skatt på årets resultat 41-            59-             
Överavskrivningar -239
Årets resultat -        0            100          
1) VA-investeringar i Halmstads eller Laholms kommun
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1.2 Drift Halmstad 

 
 

Intäkterna består av ersättning från VA-verksamheten i Halmstad för bolagets uppdrag gällande 
drift och VA-investeringar. 

Kostnaderna följer planen på det stora hela och därmed följer prognosen budget. Jämfört med 
samma period föregående år är kostnaderna på samma nivå. 

1.3 Drift Laholm 

 

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Utfall 2021-
02

Utfall 2022-
02

Budget 
2022

Nyttjad 
budget

Referens
värde

Prognos 
helår 
februari

Intäkter
Drift      95 971 129 734   24 625        18 147        122 500  122 500     
Ägaruppdrag 2)   120 702 118 860   9 418          11 029        145 000  145 000     
Anslutningsavgifter      24 511 
Summa intäkter 241 184  248 594   34 043        29 175        267 500  267 500     

Kostnader
54 Vattenprocess -   36 378 38 913-     5 096-          5 223-          35 500-    15% 17% 35 500-        
55 Spillvattenprocess -   54 428 61 197-     7 818-          8 333-          53 500-    16% 17% 53 500-        
56 Dagvattenprocess -      3 798 6 428-       971-             744-             4 000-      19% 17% 4 000-          
57 Gemensamt -   23 660 23 146-     4 252-          2 905-          29 500-    10% 17% 29 500-        
Övriga kostnader -      2 213 
Ägaruppdrag 2) - 120 702 118 860-   9 418-          11 029-        145 000-  145 000-     
Summa kostnader 241 179-  248 543-   27 555-        28 234-        267 500-  267 500-     

Finansiella poster
Ränteintäkter            5               0 
Räntekostnader -          9 51-             
Summa finansiella poster 4-              51-             0                  -              -           -              

Netto 1              0               6 488          942             -           -              
2) VA-investeringar i  Halmstads Kommun

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Utfall 2021-
02

Utfall 2022-
02

Budget 
2022

Nyttjad 
budget

Referens
värde

Prognos 
helår 
februari

Intäkter
Drift 43 651    40 841     7 029          7 286               44 093         47 133 
Ägaruppdrag 3) 34 748    31 895     6 787          2 326               57 060         57 060 
Anslutningsavgifter 6 293      
Summa intäkter 84 692    72 737     13 815        9 612          101 153  104 193     

Kostnader
L4 Vattenprocess -   13 471 12 502-     1 884-          2 599-          13 100-    20% 17% 13 100-        
L5 Spillvattenprocess -   26 202 22 137-     3 018-          3 277-          26 993-    12% 17% 26 993-        
L5 Spillvattenprocess Båstads andel 5 228       838             7 600      11% 17% 4 560          
L6 Dagvattenprocess -      1 319 2 107-       587-             172-             1 500-      11% 17% 1 500-          
L7 Gemensamt -      8 922 9 283-       1 315-          778-             10 100-    8% 17% 10 100-        
Övriga kostnader -43 27-             
Ägaruppdrag 3) -   34 748 33 584-     6 787-          2 404-          58 000-    58 000-        
Båstads andel VA-investeringar 1 689       78               940          940             
Summa kostnader 84 705-    72 723-     13 590-        8 314-          101 153-  104 193-     

Finansiella poster
Ränteintäkter          13 0                  
Räntekostnader 13-             0-                  
Summa finansiella poster 13            13-             0-                  -              -           -              

Netto -           0-               225             1 298          -           0-                  
3) VA-investeringar i Laholms Kommun
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Intäkterna består av ersättning från VA-verksamheten i Laholm för bolagets uppdrag gällande 
drift och VA-investeringar. 

Kostnaderna för perioden är enligt plan och därmed görs inga prognosjusteringar, förutom på 
det som är kopplat till samägandet med Båstad, vilket kommenteras under egen rubrik. Dock 
kan det utläsas i sammanställningen att utfallen för vattenprocessen är något högre än förväntat. 
Orsaken till detta är att en faktura på 0,5 mnkr skulle ha konterats på ett investeringsprojekt, 
detta korrigeras i mars. Jämfört med samma period föregående år är kostnaderna på samma 
nivå. 

1.4 Investeringar 
 

1.4.1 VA-investeringar Halmstad 

 

 
De totala VA-investeringar för Halmstad uppgår till 11 mnkr för perioden och projekten går 
som förväntat, därmed lämnas prognosen oförändrad. 

Mkr Utfall 2022-02 Budget 2022 Prognos 2022
Utnyttjad 
budget %

Gemensamt 0-                                 9 9
Vattenproduktion 0                                 24 24 1%
Avloppsrening 3                                 32 32 11%
Huvudledningar 0                                 51 51 1%
Distr ledn bostäder 3                                 
Distr ledn industri 0                                 
Förnyelse bef ledningsnät 4                                 27 27 16%
Utbyg dagvattenledningar 0                                 2 2 1%
Total 11,0                           145                     145 6%
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1.4.2 VA-investeringar Laholm 

 

 
De totala VA-investeringar för Laholm uppgår till 2,4 mnkr för perioden och projekten går 
som förväntat, därmed lämnas prognosen oförändrad. 

1.5 Fakturerat på uppdrag av 
1.5.1 Halmstads Kommun 

 
Anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna som bolaget fakturerar på uppdrag av VA-
huvudmannen i Halmstad följer planen. Således görs ingen prognosjustering. 

 

Mkr Utfall 2022-02 Budget 2022 Prognos 2022
Utnyttjad 
budget %

Gemensamt 0-                                 2                       2                       
Vattenproduktion 0                                 12                     12                     1%
Avloppsrening 0-                                 7                       7                       -6%
Huvudledningar 0                                 15                     15                     0%
Expl bostäder 1                                 4                       4                       25%
Expl industri 1                                 7                       7                       10%
Förnyelse bef ledningsnät 1                                 10                     10                     11%
Utbyg dagvatten 0                                 1                       1                       2%
Total 2,4                             58,0                 58,0 4%

Fakturerat på uppdrag av Halmstads Kommun
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Utfall 
2022-02

Budget 
2022

Prognos 
helår 
Februari

Anslutningsavgifter (fakturerade)      21 484      24 511      19 781        2 772      22 000         22 000 
Brukningsavg (fakturerat övrigt)        1 542        1 276        1 132           168        1 200           1 200 
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1.5.2 Laholms Kommun 

 
Anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna som bolaget fakturerar på uppdrag av VA-
huvudmannen i Laholm följer planen. Således görs ingen prognosjustering. 

Gällande brukningsavgifterna som faktureras via HEM, görs en liten prognosförändring (+1,9 
mnkr). 

1.6 Samarbetsavtal Laholm/Båstad 

 
På ägarrådet i mars 2021 togs en ekonomisk plan fram för kommande femårsperiod, som 
fastställdes i december. I det beslutet framgick att totalt 0,9 mnkr ska användas för 
reinvestering samt att 1 mnkr var avsatt till Scadaprojektet under 2021-2022. Därav ändras 
den totala budgeten till 1 881 tkr. 

Sedan ägarrådet förra året har diskussioner förts med NSVA gällande flera olika behov vilket 
vi återkommer till längre fram. Dessa förändringar kommer kräva ställningstagande av 
styrelsen och samråd med ägarna. 

Gällande driftkostnaderna följer allt plan. Dock finns det en stor osäkerhet kring budgeten 
som är budgeterat för rivningen av Hedhuset. Enligt senaste ägarrådet ska en fastighetsrättslig 
hantering nu göras, och innan den är klar rivs inget, vilket medför att en budgetavvikelse 

Fakturerat på uppdrag av Laholms Kommun
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Utfall 
2022-02

Budget 
2022

Prognos 
helår 
Februari

Anslutningsavgifter (fakturerade)        7 438        6 293      11 090           473        6 000           6 000 
Brukningsavg (fakturerat LBVA)           828        1 106           864           145        1 000 1 000         
Brukningsavg (fakturerat HEM)      56 723      54 998 56 927       

Investering
Utfall 
2020

Utfall 
2021

Utfall 2021-
02

Utfall 2022-
02

Budget 
2022

Nyttjad 
budget

Referens
värde

Prognos 
helår 
februari

Utbyggnad Ängstorp 2 313      1 229       187             
Bräddvolym Hedhuset 1 937      168           111             
Överföringsledning Hedhuset/Ängstorp 812          49               
Scada Ängstorp 19             981          824             
SPU Hedhuset 35            44               
Serverhall 836           1                  1                  
Ängstorp Fackla 156             156             
Ängstorp Polymeranläggning
Reinvestering gemsamhetsanläggningar 900          900             
Kompl investering Ängstorp 494           

Summa investeringar 5 097      2 747       391             157             1 881      1 881          

Båstads andel 2 549      1 689       196             78               940          940             

Totalt netto (Laholms andel) 2 549      1 058       196             78               940          940             

Drift
Ängstorp 11 915    11 346     1 233          1 701          10 300    17% 17% 10 300        
Hedhuset 4 033      94             22               10               6 000      0% 17% 100             
Hedhusets pumpstation inkl utjämningsmagasin 448          832           192             109             600          18% 17% 600             
Marbäcks pumpstation 387          363           72               51               450          11% 17% 450             

Summa driftkostnader 16 783    12 635     1 520          1 870          17 350    11 450        

Båstads andel 7 301      5 228       760             838             7 600      4 560          

Totalt netto (Laholms andel) 9 482      7 407       760             1 032          9 750      6 890          
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uppkommer då det blir en förskjutning av kostnaderna. Därför flaggas för en stor 
prognosförändring här. Sedan är prognosen för Båstads andel ändrade enligt flödena som var 
2021. 

1.7 Balansräkning 

 
I posten skatteskulder ingår moms, arbetsgivaravgifter, elskatt som avser februari, som 
kommer redovisas/regleras mot Skatteverket under mars månad. Övriga skulder består 
framför allt av elförbrukningsavgift. Till sist i posten upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter ingår framför allt personalrelaterade uppbokningar såsom semesterlöneskuld och 
pensionskostnader. 

2022-02-28
Materiella anltillg 10 323         
Kundfordringar 6 929           
Övriga kortfristiga fordringar 29                 
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 3                   
Bank 19 001         
Eget kapital 1 239-           
Leverantörsskulder 19 319-         
Skattskulder 807              
Övriga skulder 1 784-           
Kortfr Skuld Halmstad
Skuld Halmstad (fakturerat på uppdrag av, inkl moms) 3 637-           
Skuld Laholm (fakturerat på uppdrag av, inkl moms) 772-              
Upplupna kostn & förutbet intäkter 10 705-         

-364



   

Förändringar Årsredovisning 
Nedanstående redovisas de största förändringarna av årsredovisningen mellan styrelsemötena 22-

02-14 och beslutsdagen 22-03-21. 

Omklassificeringar av kundfordringar har skett samt benämningen på Kassa/bank ändrats. 

 

Lika så har om klassificeringar skett på leverantörsskulder. 

 

Not 1 har komplettering av avskrivningstid kompletterats, lika så nytt avsnitt om leasingavtal samt 

tillägg i texten avseende kassaflödesanalysen om ”cashpool” konto. 
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Styrelsen och verkställande direktören för Laholmsbuktens VA AB avger följande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i tusentals kronor (Kkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
  
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Information om verksamheten 
  
Laholmsbuktens VA AB (nedan kallad LBVA) startades 1 januari 2020 och ägs av Laholms och 
Halmstads kommuner till lika delar. Under nio år dessförinnan bedrevs verksamheten som en 
gemensam nämnd, med Halmstads kommun som värdkommun och förvaltningen för LBVA var 
då en del av Halmstads kommuns förvaltningsorganisation.  
  
LBVA är ett driftsbolag som långsiktigt ska ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och 
utveckling av kommunernas allmänna VA-anläggningar. Bolaget har som grunduppdrag att 
leverera hållbara vattentjänster, vilket innebär att vi arbetar för en hållbar framtid med rent 
dricksvatten, friska vattendrag och hav för nuvarande och kommande generationer. 
  
VA-huvudmannaskapet och ägandet av anläggningarna ligger kvar i respektive kommun. Då 
LBVA är en utförarorganisation för ägarnas VA-verksamhet ska den totala VA-verksamheten 
redovisas av respektive ägarkommun/huvudman. Allt arbete utförs till självkostnadspris, vilket i 
normalfallet ej genererar någon vinst i bolaget. I verksamheten ska bolaget iaktta 
livscykelperspektivet och verka för en ekonomisk, social och ekologisk hållbar 
samhällsutveckling. Bolaget ska utöva de rättigheter och fullgöra de skyldigheter gentemot 
fastighetsägare och andra användare som tillkommer respektive åvilar ägarkommunerna i 
egenskap av huvudmän för den allmänna VA-anläggningen i respektive kommun enligt Lagen 
om Allmänna Vattentjänster (LAV).  
  
Bolagets styrelse beststår av 10 ledamöter varav sex stycken kommer från Halmstad och fyra 
kommer från Laholm. Ordförandeposten växlar mellan Laholm och Halmstad varje 
mandatperiod.  
  
Kommunalt ändamål 
Bolagets verksamhet har utförts i enlighet med det i bolagsordningen angivna ändamålet som 
är att långsiktigt ansvara för drift och underhåll samt förnyelse och utveckling av delägarnas 
allmänna VA-anläggningar. Bolaget ska vidare ombesörja produktion och distribution av 
dricksvatten samt avledning och omhändertagande av spill- och dagvatten. I korthet handlar 
LBVA:s uppdrag om att leverera hållbara vattentjänster till VA-kunderna inom respektive 
kommuns VA-kollektiv, vilket bedömts ha uppfyllts för året. 

 
Styrelsen har, trots den fortsatta pandemin, arbetat intensivt och aktivt under hela året med en 
rad utvecklingsfrågor som också ger underlag för ägarna att peka riktning för långsiktig 
utveckling av kommunernas VA-verksamheter. Bolaget har varit med i framtagande av 
kommunernas VA-planer som också ger underlag för styrning av LBVA. 

  
Företaget har sitt säte i Halmstad. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  
Även 2021 har fortsatt präglas av pågående pandemi. Lyckligtvis har de åtgärder bolaget 
vidtagit sedan tidigare kombinerat med medarbetarnas ansvarstagande inneburit 
fortsatt begränsad effekt av pandemin på verksamheten. Under sommaren kom vaccinationerna 
igång på allvar, vilket gett en positiv effekt avseende smittspridningsläget inte bara inom LBVA 
utan landet i stort, även om en viss försämring hann ske i slutet av året. 

Året var relativt nederbördsrikt totalt sett, men huvuddelen föll under andra halvåret. Våren var 
relativt kall, men det blev sommar på allvar under både juni och juli. Trots kraftiga värmeböljor 
så behövde inte bevattningsförbud införas. Det omfattande arbetet som bedrivits med att genom 
dialog och information lyfta vattnets värde bedöms ha lett till resultat om positiva 
beteendeförändringar hos en hel del kunder. Samtidigt skedde väderomslag till regnrika 
perioder både i början och slutet av juli som minskade trycket på dricksvattenförsörjningen och 
gav en önskvärd återhämtning för dricksvattenförsörjningen. 

Bolaget har fortsatt utveckla och förbättra arbetsformer och processer som en följd 
av organisationsutvecklingen som skedde under hösten 2020. Flertalet av de nya funktionerna 
som tillskapats har nu också bemannats. Detta är nödvändigt för att möta de mål och 
förväntningar som kommer av ägare- och styrelseuppdrag. Enligt den förändrade styrmodellen 
har verksamheten tagit fram en mer utvecklad bolagsplan som utgör grunden för hur bolaget 
planerar och följer upp arbetet med insatser och måluppfyllnad att leverera hållbara 
vattentjänster. 

Det pågår ett omfattande utredningsarbete som syftar till att ge vägledning till en förändrad VA-
taxa och prissättning av vattentjänsterna som ska bidra till mer vattensmarta beteenden hos 
kunderna. Arbetet omfattar också frågan om införande av en fjärde vattentjänst med Tekniskt 
Vatten. LBVA arbetar med dessa två frågor i två parallella projekt, det ena inom Vinovaprojektet 
Future City Water och det andra genom det tecknade samverkansavtal med Sweco. 

LBVA har tillsammans med kommunledningsförvaltningen i Halmstad, som svar på uppdrag 
om riktlinjer för dagvattenhantering, under våren startat en kunskapsresa för det 
vattensmarta samhället. Denna satsning inkluderar kollegor från andra berörda nämnder och 
bolag i båda kommunerna och bådar gott för fortsatt framgångsrik utveckling av hållbar 
samhällsutveckling i kommunerna. Under året har bolaget fått positiva medieuppslag utifrån 
detta arbete, där både medarbetare, bolaget och kommunerna lyfts fram som föregångare! 

Under året har arbetet med att uppgradera drift- och övervakningssystemet fortsatt. Dessvärre 
har det under hösten uppstått så stora instabiliteter i det nya systemet att arbetet fått avbrytas 
eftersom leveranssäkerheten påverkats. Nytt inriktningsbeslut förbereds och planeras beslutas 
under inledningen av 2022. 

Arbetet med att ta fram uppdaterade simuleringsmodeller för ledningsnäten har påbörjats under 
slutet av året. Detta kommer underlätta planeringsarbete och ge större precision i de 
beslutsunderlag som krävs både för att förnya och utveckla de befintliga VA-systemen. 

  
Halmstad 
Det mest dominerande arbetet i Brunskog har varit långtidspumpningen, som startades upp i 
september 2020. Försöket avslutades i december 2021 och har gett en bättre bild av hur 
grundvattnet rör sig, en fingervisning om vilka områden som är bättre lämpade för infiltration och 
var någonstans fler uttagsbrunnar kan placeras. Den nya kunskapen kommer också att 
användas för tillståndsprocessen för en ny vattendom som påbörjades i slutet av året. 
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När det gäller PFAS-problematiken har ett pilotförsök utförts på Mickedala vattenverk. 
Resultatet blev inte det önskade. Ett nytt pilotförsök har beställts till Byaledets vattenverk. 
Pilotförsöken ligger till grund för kommande åtgärdsförslag för ombyggnad och komplettering 
av Byaledets och Mickedala vattenverk gällande PFAS.  
  
Arbetet med att få förnyat tillstånd på Västra strandens avloppsreningsverk har 
påbörjats. Envidan blir bolagets samarbetspartner för ett framtagande av nytt tillstånd som 
möjliggör kapacitetsutbyggnad. 
 
På Västra strandens avloppsreningsverk har byte av bassängtäckning 
över försedimentering utförts och kompletterats med solceller. Vidare har spolvatten till 
slamavvattnare ersatts med renat utgående avloppsvatten som därmed kommer att bidra till en 
vattensmart-lösning som minskar dricksvattenanvändningen. Sedan har en ny 
gasmotor installerats och den kommer starkt bidra till målet gällande energineutralitet. Vidare 
har ett flertal mindre projekt genomförts för att säkerställa drift och arbetsmiljö. 
 
Vattenverk och avloppsreningsverk i Slättåkra har under året ersatts med överföringsledningar 
mellan Kvibille och Slättåkra som i en del i att avveckla mindre anläggningar för att effektivisera 
verksamheten. 
 
För att kunna öka överföringskapaciteten av dricksvatten mellan Simlångsdalen och Halmstads 
centralort samt öka leveranssäkerheten i Simlångsdalen och möjliggöra en nedläggning av 
reningsverket i Simlångsdalen, har utbyggnad av överföringsledningar mellan Simlångsdalen 
och Marbäck utförts. Projektet är en fortsättning på tidigare utbyggnad av dricks- och 
spillvattenledningar mellan Skedala och Marbäck. Överföringsanläggningen har under året 
tagits i drift.  
  
Överföringsledningar av dricks- och spillvatten mellan Tönnersjö och Perstorp avser att 
möjliggöra en nedläggning av vattenverket och reningsverket i Tönnersjö, då befintliga verk inte 
längre uppfyller kraven i tillstånden och det bedöms som orimligt att vidta åtgärder på dessa. 
Projektet är klart utredningsmässigt.  
  
Under året har relining (schaktfri förnyelse) av ledningsnätet skett på olika platser i vårt 
verksamhetsområde. Saneringsarbetena vid Nyatorp i Halmstad är nu färdigställda. 
Ledningsförnyelse av dricks-, spill-, och dagvatten i Söndrum har pågått i etapper. Utbyte av 
dricksvattenledning vid Östra Lyckan har skett då det tidigare inträffat vattenläckor i kritiska 
vägsträckor i detta område. Förnyelse av dricksvattenledning vid Grötviksvägen har skett. 
Arbete med dricks-, spill och dagvattenledningar vid Bärvägarna har utförts. Galvaniserade 
ledningar byts och de ledningar som kan relininas gör det. Spillvattenledning vid Hamngatan har 
relinats. VA-sanering av dricks-, spill- och dagvattenledningar i Oskarström etapp 2 är slutförd. 
Förnyelse av dricks-, spill-, och dagvattenledningar vid Kyrkvägen och Dahlgrensvägen har 
skett. 

  
Laholm 
Ombyggnad av Skottorps Vattenverk har varit vilande med anledning av den utredning som 
genomförts tillsammans med Sydvatten gällande framtida vattenförsörjning för LBVA och 
tillskapandet av en ny vattenresurs för LBVA. Utredning är framtagen för att fastslå justerad 
omfattning av behovet av utbyggnad/komplettering av Skottorps vattenverk med de 
förutsättningar som den samlade utredningen pekar ut. 
 
För att säkerställa kvalitet och produktion i närliggande tid har upphandling av kolfilter och 
installation skett under 2021. Ett försök till upphandling av avhärdningsanläggning har 
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genomförts, men fått avbrytas på grund av bristande konkurrens. Förberedelsearbete 
för översyn av reservkraft och tillhörande kraftförsörjning har genomförts.  
  
Byte av pumpar och annan maskinutrustning på avloppsreningsverk samt ombyggnad och 
renovering av spillvattenpumpstationer har utförts under året. Ny pumpstation vid reningsverket 
i Veinge har färdigställts. Frånkopplingen av Veinge reningsverk har skett under början 2021 
och nu pumpas allt spillvatten till Ängstorps avloppsreningsverk. 
 
Implementering av nytt styrsystem för avloppsreningsverken och pumpstationer har försenats. 
Detta beror på att instabilitet i systemet uppstått efter införande på dricksvattendelen. Följden 
har blivit att införande inte kan ske inom för spillvattendelen enligt ursprunglig plan. Arbete med 
syfte att utveckla el- och styrutrustning har pågått under 2021. 
 
Entreprenaden för utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk är genomförd. Anläggningen 
ägs av Laholms Kommun och Båstads Kommun till lika delar. Processgarantitiden är avslutad 
under 2021 med uppfyllt resultat. Tvåårsbesiktningen utfördes 2021-09-09. Arbete med 
intrimning och viss förnyelse av maskinutrustning såsom ny stenficka till 
externslammottagningen har utförts 2021.  
  
Arbetet med överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Ränneslöv och Edenberga 
inför nytt verksamhetsområde har omfattat utredning av ledningssträckor och ansökan om 
ledningsrätt. 

Mot bakgrund av tillsynsärende för reningskrav för Magnussons potatis och närliggande 
fastigheter bedöms lämplig lösning vara anslutning till det allmänna VA-systemet. Men på grund 
av tidigare oklarheter gällande bolagets försäkringsskydd, tvingades projektet att flyttas till 2022, 
då de av Länsstyrelsens tillstånd utpekade tiderna inte kan uppfyllas under 2021.  

Utredning om ny överföringsledning för spillvatten mellan Skogaby och Ahla har 
genomförts. Ledningssträckning har utretts och fastställts. Ledningsrätt är beställd och tillstånd 
är klara att skickas in. Detta medför att Skogaby reningsverk och vattenverk senare kan tas ut 
bruk. 

Förnyelse av dricks- och spillvattenledningar etapp 3 mellan Lagan och Lantmännen Cerealia 
har utretts och projekterats. Relining kommer att ske på de ledningssträckor som är möjliga. 
Tryckning under Lagan hör till etapp 3 av förnyelse av dricks- och spillvattenledningar mellan 
Lagan och Lantmännen Cerealia har under året projekterats och ansökan om tillstånd till 
Trafikverket och Länsstyrelsen har gjorts. Projekt avseende asbestcementledningssanering vid 
Strandridarevägen pågår. Dricksvattenledning byts genom schakt men spillvattenledning 
kommer att relinas. Relining har skett av spillvattenledning i Öringe. 

  

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
  
Likt de flesta andra kommunerna i Sverige har Halmstad och Laholm en åldersstruktur på VA-
anläggningarna och/eller ledningsnätet, som medför ett behov av investering/reinvestering. 
Detta innebär stora utmaningar i att investera VA-kollektivens pengar på bästa sätt både för den 
enskilde abonnenten, men även för miljön. 
  
Forskning och utveckling 
  
Bolaget samverkar/samarbetar med bland annat grannkommunerna och VA-branschkollegor 
gällande utveckling. Fokus kring utveckling av framtidens vattenavgifter, återbruk av spillvatten 
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och dagvatten, samt införande av en ny vattentjänst, så kallat tekniskt vatten, för att ersätta 
användning av vårt dricksvatten där så är möjligt. Men också att säkerställa tillgång till 
vattenresurser för en robust framtida dricksvattenförsörjning och en hög ambition om minskade 
dricksvattenförluster, såväl som goda förutsättningar för modern slamhantering och 
spillvattenbehandling och mindre tillskottsvattenmängder.  
  
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
  
Bolaget har tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken avseende 
avloppsreningsverk. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndigheten. Hela verksamheten 
påverkar den yttre miljön både positivt och negativt. Bolaget ska planera verksamheten med 
utgångspunkt i Agenda 2030. Där ska vi minska påverkan på miljön genom att ta hand om VA-
kundernas spill- samt dagvatten och rena detta innan det släpps ut i recipienten. 
Reningsprocessen skapar ett överskott av energi. Bolagets negativa miljöpåverkan är en följd 
av energi- och kemikalieanvändning samt transporter. Vår verksamhet är resurskrävande vilket 
medför att miljöperspektivet i inköps- och upphandlingsfrågor är väsentligt. 
  
För de vattentäkter som används för allmän dricksvattenförsörjning finns så kallade 
vattendomar. De äldre tillstånden har beslutats enligt dåvarande vattenlag och senare tillstånd 
enligt miljöbalken. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. 
  
Ägarförhållanden 
Laholmsbuktens VA AB ägs till lika delar av Halmstads Kommun och Laholms Kommun. 
  
Flerårsöversikt (kkr) 2021 2020    
Nettoomsättning 339 865 323 639       
Resultat efter finansiella poster 297 41       
Balansomslutning 47 037 48 412       
Kassalikviditet (%) 78,9 101,7       
Soliditet (%) 2,5 2,1       
Avkastning på eget kap. (%) 25,0 4,1       
Avkastning på totalt kap. (%) 0,8 0,1       
Antal tillsvidareanställda 
årsarbetare 132 119       
Antalet tillsvidareanställda 
årsarbetare kvinnor 23 22       
Antalet tillsvidareanställda 
årsarbetare män 109 97       
varav kvinnor (%) 17 18       
varav män (%) 83 82       
            

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper i not 1. 
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Förändring av eget kapital 
  Aktie- Totalt 
  kapital  
Belopp vid årets ingång 1 000 1 000 
Belopp vid årets 
utgång 1 000 1 000 
    

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
årets vinst 305 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 305 
 305 
  
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
samt kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning 
Kkr 

Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2019-11-18 
-2020-12-31   

  

 

 
Rörelsens intäkter           
Nettoomsättning 2 339 865   323 639   
Övriga rörelseintäkter   1 744   870   
    341 609   324 509   
            
Rörelsens kostnader           
Handelsvaror   -144 772   -136 079   
Övriga externa kostnader 3, 4 -99 355   -115 998   
Personalkostnader 5 -93 476   -72 358   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -3 656   -39   
Övriga rörelsekostnader   -10   -2   
    -341 269   -324 476   
Rörelseresultat   340   33   
            
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   24   18   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -67   -10   
    -43   8   
Resultat efter finansiella poster   297   41   
            
Bokslutsdispositioner 6 -238   0   
Resultat före skatt   59   41   
            
Skatt på årets resultat 7 -59   -41   
Årets resultat   0   0   
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Balansräkning 
Kkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 
  

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier, verktyg och installationer 8 10 344   217   
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 9 579   0   
    10 923   217   
            
Summa anläggningstillgångar   10 923   217   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   5 205   10 331   
Fordringar hos Halmstad Kommun och Laholm 
Kommun inkl kommunala bolag   6 423   1 886   
Övriga fordringar 10 933   1 312   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 785   830   
    13 346   14 359   
            
Fordran Halmstad Kommun (Cashpool)   22 769   33 835   
Summa omsättningstillgångar   36 115   48 194   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   47 038   48 411   
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Balansräkning 
Kkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 
  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 12, 13         
Bundet eget kapital           
Aktiekapital   1 000   1 000   
    1 000   1 000   
            
Summa eget kapital   1 000   1 000   
            
Obeskattade reserver 14 238   0   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   23 167   21 138   
Skulder till Halmstad Kommun och Laholm 
Kommun inkl kommunala bolag   6 178   9 550   
Aktuella skatteskulder   2 448   41   
Övriga skulder   0   6 354   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 14 007   10 328   
Summa kortfristiga skulder   45 800   47 411   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   47 038   48 411   
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Kassaflödesanalys 
Kkr 

Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2019-11-18 
-2020-12-31   

  

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   297   41   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   3 656   34   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital   3 953   75   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av kundfordringar   5 126   -10 331   
Förändring av kortfristiga fordringar   -4 113   -4 028   
Förändring av leverantörsskulder   2 029   21 138   
Förändring av kortfristiga skulder   -3 699   26 232   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   3 296   33 086   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -14 418   -256   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   56   0   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -14 362   -256   
Årets kassaflöde   -11 066   32 830   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   33 835   1 000   
Kursdifferens i likvida medel           
Kursdifferens i likvida medel   0   5   
Likvida medel vid årets slut   22 769   33 835   
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Noter 
Kkr 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
 
Fordon     1-15 år 
Inventarier       3-5 år 
 
Leasingavtal 
Samtliga leasing- och hyresavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att 
leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
      

Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, 
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekter redovisas i eget kapital. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den 
skattesats som gäller per balansdagen. 
  
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan 
betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång 
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och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott. 
  
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 
  
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
 
I kassaflödesanalysen redovisas cashpoolkontot som likvida medel. 
  
Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning. 
 
Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt). 
 
Avkastning på totalt kap. (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 
 
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
  
Uppskattningar och bedömningar 
  
Inga väsentliga händelser som påverkar bolagets ekonomiska ställning har inträffat efter 
räkenskapsårets slut. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 
  2021 2020   
        
Nettoomsättningen per kund     
Halmstads Kommun 240 482 204 731   
Laholms Kommun 69 171 68 212   
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 6 738    
Övriga externa kunder 23 474 50 696   
  339 865 323 639   
        

 
Nettoomsättningen per intäktstyp      
Grundersättning driftsuppdrag ägarkommunerna 319 819 273 933   
Samarbetsavtal 6 917    
Uppdragsverksamhet 12 803 229   
Övriga intäkter 326 49 477   
  339 865 323 639   
        

  
Not 3 Leasingavtal 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 5 126 kkr. 
  
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt 
följande: 
  
  2021 2020   
        
Inom ett år 2 053    
Senare än ett år men inom fem år 1 259    
Senare än fem år 244    
  3 556    
        

  
Not 4 Arvode till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
  
  2021 2020   
        
KPMG     
Revisionsuppdrag 36 36   
Skatterådgivning 27 23   
Övriga tjänster 48    
  111 59   
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Not 5 Anställda och personalkostnader 
  2021 2020   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 23 22   
Män 109 97   
  132 119   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 1 233 1 188   
Övriga anställda 61 418 50 013   
  62 651 51 201   
        

 
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 885 581   
Pensionskostnader för övriga anställda 8 874 3 382   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 18 970 15 665   
  28 729 19 628   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 91 380 70 829   
        
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 20 % 20 %   
Andel män i styrelsen 80 % 80 %   
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 38 % 43 %   
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 63 % 57 %   
        

Avtal om avgångsvederlag 
Enligt gällande avtal har verkställande direktören rätt till 12 månadslöner vid uppsägning från 
bolaget. 
  
  
Not 6 Bokslutsdispositioner 
  2021 2020   
        
Övriga bokslutsdispositioner -238    
  -238    
        

  
Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt 
  2021 2020   
        
Skatt på årets resultat       
Aktuell skatt 56 41   
Justering avseende tidigare år 2    
Totalt redovisad skatt 58 41   
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Avstämning av effektiv skatt 
    2021   2020 
        
  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   59   41 
          
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -12 21,40 -9 
Ej avdragsgilla kostnader  -45  -32 
Justering avseende skatter för 
föregående år  -2   
Redovisad effektiv skatt 100,00 -59 100,00 -41 
          

  
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 257    
Inköp 13 839 257   
Försäljningar/utrangeringar -56    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 040 257   
        
Ingående avskrivningar -39    
Årets avskrivningar -3 656 -39   
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 695 -39   
        
Utgående redovisat värde 10 345 218   
        

  
Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 0    
Inköp 579    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 579    
        
Utgående redovisat värde 579    
        

  
Not 10 Övriga fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Överskott Skattekonto 893 1 307   
Övriga poster 40 5   
  933 1 312   
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Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förutbetald försäkringspremie 126    
Övriga poster 659 830   
  785 830   
        

  
Not 12 Antal aktier och kvotvärde 

Namn 
Antal 
aktier 

Kvot- 
värde   

Antal A-Aktier 1 000 1 000   
  1 000    
        

  
Not 13 Disposition av vinst eller förlust 
  2021-12-31     
        
Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:       
        
årets vinst 0     
        
disponeras så att       
i ny räkning överföres 0     
  0     

  
Not 14 Obeskattade reserver 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ackumulerade överavskrivningar 238 0   
  238 0   
        

  
Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Personalrelaterade kostnader 8 787 7 079   
Elkostnader 495 1 551   
Entreprenadkostnader 4 593 872   
Övriga poster 132 826   
  14 007 10 328   
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Summary of analytical procedures
Resultaträkning

Belopp i Tkr 2021 2020

Rörelseintäkter 341 609 324 509

Rörelseresultat 340 33

Finansiella poster -43 8

Bokslutsdispositioner -238

Skatt -59 -41

Årets resultat 0 0

Bolagets redovisade väsentliga tillgångar och skulder har verifierats vid granskningen. Bolaget är nystartat 2019-11-18 varav jämförelsen mellan 
åren blir något skev. Under året har granskning utförts av bolagets interna kontroll och förvaltning. 

Kommentarer resultaträkningen

Bolaget ska gå +/-0 vilket gör att intäkter och kostnader ligger i linje med varandra. Majoriteten av bolagets intäkter avser fakturering till Halmstad-
och Laholm Kommun. Granskning av intäkter har bland annat skett genom analytisk uppföljning av intäkter, kundfordringar samt 
motpartsbekräftelse. Periodiseringskontroll har utförts genom granskning av gjord fakturering i december 2021 och januari 2022. Vi har även tagit 
del av inbetalningsavier från januari för att säkerställa värdet på kundfordringar per bokslutsdagen. Motpartsbekräftelse  ifrån Halmstads- och 
Laholms Kommun har gjorts med avseende på investeringar och driftkostnader. KPMGs bedömning är att intäkterna är korrekt redovisade. 

Kommentarer balansräkningen

Merparten av bolagets tillgångar är hänfört till kundfordringar samt likvida medel, detta då VA-anläggningarna ägs av kommunerna. Bolaget har 
under året övertagit en vagnpark av Halmstad Kommun varvid materiella anläggningstillgångar har ökat. Skuldsidan är till stor del leverantörsskulder 
samt upplupna semesterlöner och pensionsskuld. Samtliga väsentliga balansposter har stämts av mot verifierande underlag. 

Årets förvaltningsrevision har utgjorts av granskning av uppbörds- och momsdeklarationer, genomläsning av styrelseprotokoll samt
substansgranskning av skattekontot. 

Balansräkning

Belopp i Tkr 31 Dec 2021 31 Dec 2020

Materiella anläggningstillgångar 10 923 217

Omsättningstillgångar 36 115 48 194

Totala tillgångar 47 038 48 411

Eget kapital 1 000 1 000

Obeskattade reserver 238 -

Kortfristiga skulder 45 038 47 411

Totala skulder samt EK 47 038 48 411

Övergripande resultat- och balansanalys
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Väsentliga iakttagelser från granskningen

Rubrik Iakttagelse och slutsats Bolagets kommentarer

Uppföljning av 
rutiner och policies

Bolaget är relativt nystartat vilket innebär att man ej hunnit få alla rutiner och policies på 
plats. Styrelsen har satt en tidsplan där de rutiner som togs upp i rapporten som avlämnades 
under hösten ska vara implementerade i verksamheten senast juni 2022.

Avser rutiner som togs upp i 
rapportering för IK

KPA pension Bolaget har under året erhållit en faktura ifrån KPA på 2,7 Mkr avseende en omräkning av 
medarbetarnas pensionsavsättningar från tidigare arbetsgivare. Någon avsättning för detta 
har inte gjorts varför hela utgiften belastar resultatet för 2021.  Vi rekommenderar bolaget att 
göra ett öppet yrkande i inkomstdeklarationen.

Bolaget har under året 2020 registrerat sig som arbetsgivare hos KPA. Under 2020 har 
endast debitering skett för anställda födda senare än 1985. Personer födda tidigare kommer 
det att debiteras från KPA vid en slutavstämning/debitering i mars 2022. Bolaget har 
reserverat 4,5% av årslönesumman innebärande ett belopp om 2,2 Mkr. Detta har även 
verifierats mot uppgifter från KPA.  

Översyn bör även ske vad som skall reserveras i för upplupna löner gällande 
pensionsåtaganden. 
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Väsentliga iakttagelser från granskningen

Rubrik Iakttagelse och slutsats Bolagets kommentarer

Bokföring av 
fakturor

Vi har iakttagit att bolaget inte är konsekventa vid bokföring av framförallt kostnader i RR. 
Det gör att jämförelsen mellan åren blir svårare att följa. Vi rekommenderar att bolaget ser 
över sin rutin kring bokföring av fakturor och klassificerar dessa konsekvent mellan åren.

Momshantering Vi har noterat vid vårt stickprov att inte ingående moms lyfts utan hela fakturabeloppet har 
redovisats som kostnad. Vi rekommenderar bolaget att se över rutinen kring 
momshanteringen så att rätt avdrag görs framgent samt att bolaget även går tillbaka och se 
om ytterligare fakturor finns där ingående moms hanterats felaktigt.

Från i höstas får vi en gång per månad 
mail med en rapport där systemet har 
tagit ut de fakturor som inte har någon 
ingående moms registrerad. Främst 
utländska fakturor kommer med, men 
listan går vi igenom i samband med 
momsredovisningen och då fångar vi 
upp sådana här missar. Men vi rättar 
så klart den som är hittad och 
undersöker om vi kan få en rapport 
med allt som var innan denna rapport 
kom till.



Tjänsteskrivelse 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-02-28 
LBVAAB 2022/00173    

 
 

1(3) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Process för säkerställande av intäktsredovisning för åkeriverksamheten 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Styrelsen konstaterar att bolaget tagit fram ett förslag på det som revisorerna efterfrågat, och därmed 
kan ärendet läggas till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2021 genomförde KPMG en så kallad förvaltningsrevision. Syfte med den är att se över 
bolagets interna kontroller och förvaltning för räkenskapsåret. I denna revision iakttogs några punkter 
som de anser ska åtgärdas. Styrelsen informerades om resultatet från revisionen på styrelsemötet i 
november 2021. 
 
En av dessa punkter benämner KPMG som ”Policy för Åkeriverksamheten”.  
KPMG rekommenderar att bolaget upprättar en policy och säkerställer en korrekt intäktsredovisning i 
enlighet med K3 regelverket eftersom det endast finns ett avtal mellan styrelsen för Laholmsbuktens 
VA AB och teknik- och fritidsnämnden. 
 
Bolagets dokumenthantering anger att policy beslutas av styrelsen, riktlinjer beslutas av 
ledningsgruppen och sedan tas rutiner/manualer fram av respektive avdelning. Bolagets bedömning är 
att denna åtgärd inte är av policykaraktär och därmed fattar styrelsen inte formellt beslut i sakfrågan, 
men får en grundlig information om de arbetssätt och processer som bolaget fastställer i rutiner och 
processbeskrivningar. För att tydliggöra den kvalitetssäkring som efterfrågas tas en processkarta fram 
som visar flödet fram, vilket är förmedlat till KPMG.  

Ärendets beredning 
Ärendet är handlagt inom Laholmsbuktens VA.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Under hösten 2021 genomförde KPMG en så kallad förvaltningsrevision. Syfte med den är att se över 
bolagets interna kontroller och förvaltning för räkenskapsåret. I denna revision iakttogs några punkter 
som de anser ska åtgärdas. Rapporten i sin helhet redovisades för styrelsen under mötet i november, 
tillsammans med ledningens svar. En av dessa punkter benämner de som ”Policy för 
Åkeriverksamheten”.  
KPMGs beskrivning och risk var: 

- Finns ingen framtagen policy för åkeriverksamheten utan endast ett avtal mellan 
Laholmsbuktens VA och teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Ärende LBVAAB 2022/00173 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA  
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KPMGs rekommendation: 
- Vår rekommendation är att bolaget upprättar en policy och säkerställer en korrekt 

intäktsredovisning i enlighet med K3 regelverket.  
 
På styrelsemötet i november 2021 beslutades att iakttagelsen gällande åkeriverksamheten skulle vara 
åtgärdad senast mars 2022. 

 

Analys och förslag 
Vår dokumenthantering anger att policy beslutas av styrelsen, riktlinjer beslutas av ledningsgruppen och 
sedan tas rutiner/manualer fram av den egna avdelningen. Bolagets bedömning är att denna åtgärd inte 
är av policykaraktär och därmed fattar styrelsen inte formellt beslut i sakfrågan, men får en grundlig 
information om de arbetssätt och processer som bolaget fastställer i rutiner och processbeskrivningar. 
För att tydliggöra den kvalitetssäkring som efterfrågas tas en processkarta fram, vilket är förmedlat till 
KPMG. Detta då bolaget bedömer att en processkarta lämpligen används för att visa på/säkerställer 
intäktsflödet. 
 
Av processkartan framgår att den är uppdelad i två delar. 
 

 Det ena flödet är behov/beställning av transporttjänster till både LBVAs behov, men även till 
framförallt Halmstad kommuns förvaltningar. Det är transportledaren som gör 
mottagningskontrollen av leverantörsfakturan, vilket exempelvis innebär att verifiera att tjänsten 
är utförd, att pris m.m. är enligt gällande avtal. Om något är fel skickas fakturan tillbaka till 
leverantören för korrigering. Om fakturan är korrekt, skickas den vidare till ekonomifunktionen 
som registrerar fakturainnehållet på aktuell beställning i KomMa transportmodul och sedan i 
KomMa kostnadsfördelningsmodul. När detta är gjort skickas fakturan vidare till gruppchefen 
för Logistik för slutattest.  

 Det andra flödet avser behov av fordonsrelaterade kostnader såsom drivmedel, kostnader till 
Transportstyrelsen, investeringar, leasing och dylikt. Dessa fakturor hanteras av 
ekonomifunktionen och registreras i KomMa kostnadsfördelning. När kontrollattesteringen är 
gjord skickas fakturan vidare till gruppchefen för Logistik för slutattest. När månaden är slut går 
dessa flöden ihop. Då skapas en bokföringsfil från respektive system som sedan läses in i 
ekonomisystemet och sedan görs kontroller. När bokföringsfilerna är skapade tas 
faktureringsunderlag fram och kundfakturor skapas utifrån dessa. 

 
En detaljerad rutin på hur man gör de olika momenten finns framtagen. 

Konsekvenser av förslaget 
Genom de förtydligande som detta innebär är det bolagets bedömning att revisorernas iakttagelse är 
åtgärdad. 

Ärendets beslutsgång 
Ärendet hanteras som information till styrelsen för Laholmsbuktens VA AB.  

Beslutsunderlag 
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1. Processkarta 

Information om beslutet 
- 
 
Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Carl Lundin, avdelningschef  
Handläggare, Lena Olsson, ekonomiansvarig 
 





Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Laholmsbuktens VA AB 2021-11-22   1(2) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

LBVAAB § 111 Dnr LBVAAB 2021/00458  

Information från KPMGs granskning av Laholmsbuktens VA 
AB 

Beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar om tidsplan enligt nedan: 
 Punkterna 1, 2 3 och 6 ska vara åtgärdade senast juni 2022.  
 Punkterna 4 och ska vara åtgärdade senast mars 2022.                     

Ärendet 
KPMG har genomfört en granskning vars syfte är att sammanfatta väsentliga 
iakttagelser från granskning av interna kontroller och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2021. 
 
Granskning är inriktad på att fastställa om redovisningen, med tillämpligt 
väsentlighetskriterium, ger en rättvisande bild av verksamheten för att kunna uttala oss 
om årsredovisningen och förvaltningen.  
 
KPMG bedömer att bolagets interna kontroll i stort fungerar tillfredsställande men att 
bolaget kan se över följande: 
1. Bankfullmakt. 

VD och ekonomiansvarige samråder med ekonomifunktionerna i respektive 
kommun för att diskutera hanteringen av bankfullmakt. Beslut klart senast juni 
2022. 

2. Attestinstruktion. 
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast juni 2022. 

3. Agresso. 
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast juni 2022. 

4. Kravrutin för kundfakturor. 
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast mars 2022. 

5. Policy åkeriverksamhet.  
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast mars 2022. 

6. Investeringsprojekt.      
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast juni 2022 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av handläggare på Laholmsbuktens VA.            
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Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar om tidsplan enligt nedan: 
 Punkterna 1, 2 3 och 6 ska vara åtgärdade senast juni 2022.  
 Punkterna 4 och ska vara åtgärdade senast mars 2022. 
 
______ 
 
 

Justeringsdag 26 november 2021                                                                 

Sekreterare ...................................................... 
 Carina Malmgren 

Ordförande ................................................. 
 Roland Norrman 

Justerare ................................................. 
 Imre Gulyas  
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Kravrutiner för kundfakturor 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB konstaterar att bolaget tagit fram ett förslag på det som 
revisorerna efterfrågat, och därmed kan ärendet läggas till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2021 genomförde KPMG en så kallad förvaltningsrevision. Syfte med den är att se över 
bolagets interna kontroller och förvaltning för räkenskapsåret. I denna revision iakttogs några punkter 
som de anser ska åtgärdas. Styrelsen informerades om resultatet från revisionen på styrelsemötet i 
november 2021. 
En av dessa punkter benämner KPMG som ”Kravrutin för kundfakturor” där KPMG rekommenderar 
att det införs någon sorts dokumentation för att kontrollen genomförs, både för spårbarhet och för att 
säkerställa att kontrollen faktiskt genomförs både internt och gentemot inkasso. 
Ekonomifunktionen bedömer att behov av avstämning och kontroll mellan kundreskontrans obetalda 
fakturor mot inkassobolagets öppna ärenden ska göras åtminstone en gång per tertial. Kontrollen är 
upptagen i checklistan som ekonomifunktionen arbetar efter för att upprätta tertialbokslut.  
 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts inom Laholmsbuktens VA.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Under hösten 2021 genomförde KPMG en så kallad förvaltningsrevision. Syfte med den är att se över 
bolagets interna kontroller och förvaltning för räkenskapsåret. I denna revision iakttogs några punkter 
som de anser ska åtgärdas. Rapporten i sin helhet redovisades för styrelsen under mötet i november, 
tillsammans med ledningens svar och förslag till åtgärder. En av dessa punkter benämner KPMG som 
”Kravrutin för kundfakturor”.  
KPMGs beskrivning och risk var: 

- Det noterades under vår granskning att uppföljning av förfallna kundfakturor gentemot inkasso 
görs tämligen sporadiskt. 

KPMGs rekommendation: 
- Vår rekommendation är att införa någon sorts dokumentation för att kontrollen genomförs, 

både för spårbarhet och för att säkerställa att kontrollen faktiskt genomförs både internt och 
gentemot inkasso. 

 

Ärende LBVAAB 2022/00172 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB  
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA  
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Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

På sammanträdet i november 2021 beslutade styrelsen att anmärkningen ”kravrutin för kundfakturor” 
ska vara åtgärdad senast vid utgången av mars 2022. 
 

Analys och förslag 
Arbetsprocessen innebär att ekonomiansvarig får per automatik ett mail en gång per vecka med vilka 
kundfakturor som förfallit, och agerar utifrån det om behov finns. Det är relativt få fakturor som går 
vidare till inkassobolaget. Generellt sett kan man säga att de fakturor som går vidare till 
inkassoföretaget avser avbetalningsplan eller så betalar kunden sin obetalda faktura tämligen omgående, 
dvs det är väldigt få öppna ärenden. Detta kan ses vid nästa automatiska mail från ekonomisystemet. 
Mot denna bakgrund så är vår bedömning att avstämning och kontroll mellan kundreskontrans 
obetalda fakturor mot inkassobolagets öppna ärenden behöver göras minst en gång per tertial. 
 
För att kontrollen inte ska missas att genomföras, är den upptagen i checklistan som 
ekonomifunktionen arbetar efter för att upprätta och kvalitetssäkra tertialbokslut.  
 
Kontrollen går ut på att den senaste filen som ekonomisystemet genererat till ekonomiansvarig sparas 
ner på en gemensam yta och en ”statusrapport ärende” tas ut från inkassoföretaget. Om beloppen 
stämmer överens är kontrollen slutförd och klar. Om beloppet inte stämmer måste en felsökning och 
eventuell korrigering genomföras, vilken då kommer att dokumenteras och kommenteras separat. 
 
En detaljerad rutin är upprättad som vägleder genom processen och visar de olika momenten. 

Konsekvenser av förslaget 
Genom de förtydligande som detta innebär är det bolagets bedömning att revisorernas iakttagelse är 
åtgärdad. 

Ärendets beslutsgång 
Ärendet hanteras som information till styrelsen för Laholmsbuktens VA AB.  

Beslutsunderlag 
1. - 

Information om beslutet 
 
 
Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Carl Lundin, avdelningschef  
Handläggare, Lena Olsson, Ekonomiansvarig 
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LBVAAB § 111 Dnr LBVAAB 2021/00458  

Information från KPMGs granskning av Laholmsbuktens VA 
AB 

Beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar om tidsplan enligt nedan: 
 Punkterna 1, 2 3 och 6 ska vara åtgärdade senast juni 2022.  
 Punkterna 4 och ska vara åtgärdade senast mars 2022.                     

Ärendet 
KPMG har genomfört en granskning vars syfte är att sammanfatta väsentliga 
iakttagelser från granskning av interna kontroller och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2021. 
 
Granskning är inriktad på att fastställa om redovisningen, med tillämpligt 
väsentlighetskriterium, ger en rättvisande bild av verksamheten för att kunna uttala oss 
om årsredovisningen och förvaltningen.  
 
KPMG bedömer att bolagets interna kontroll i stort fungerar tillfredsställande men att 
bolaget kan se över följande: 
1. Bankfullmakt. 

VD och ekonomiansvarige samråder med ekonomifunktionerna i respektive 
kommun för att diskutera hanteringen av bankfullmakt. Beslut klart senast juni 
2022. 

2. Attestinstruktion. 
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast juni 2022. 

3. Agresso. 
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast juni 2022. 

4. Kravrutin för kundfakturor. 
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast mars 2022. 

5. Policy åkeriverksamhet.  
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast mars 2022. 

6. Investeringsprojekt.      
Riktlinjer är under ny/omarbetning. Beslut klart senast juni 2022 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av handläggare på Laholmsbuktens VA.            
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Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar om tidsplan enligt nedan: 
 Punkterna 1, 2 3 och 6 ska vara åtgärdade senast juni 2022.  
 Punkterna 4 och ska vara åtgärdade senast mars 2022. 
 
______ 
 
 

Justeringsdag 26 november 2021                                                                 

Sekreterare ...................................................... 
 Carina Malmgren 

Ordförande ................................................. 
 Roland Norrman 

Justerare ................................................. 
 Imre Gulyas  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de Lekmannarevisorerna i Laholmsbuktens VA AB genomfört 
en granskning av upphandling och inköp. Granskningens syfte är att bedöma om 
upphandlingar genomförs på ett ändamålsenligt sätt och om bolaget säkerställer att 
upphandlingar görs lagenligt och i enlighet med policy och riktlinjer. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att upphandlingar inte helt 
genomförs på ett ändamålsenligt sätt och att bolaget inte helt säkerställer att 
upphandlingar görs lagenligt och i enlighet med policy och riktlinjer. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande 
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Har bolaget rutiner och organisation som säkerställer att 
upphandlingar hanteras enligt lagar och riktlinjer? 

Delvis 
 

Är roller och ansvar i upphandlingsprocessen 
ändamålsenliga? 

Ja 
 

Följs bolagets upphandlingspolicy och riktlinjer? Ja 
 

Är bolagets dokumentation av direktupphandlingar tillräcklig? Nej 
 

Har bolaget rutiner för kontinuerlig uppföljning av 
upphandlingar? Tillämpas dessa rutiner? 

Nej 
 

 

Rekommendationer 
Med anledning av vad som framkommit i granskningen lämnar PwC följande 
rekommendationer:  

● Styrelsen rekommenderas att anta egna vägledande styrdokument för upphandling 
och inköp, dvs. ett mer detaljerat ramverk för bolagets praktiska inköps- och 
upphandlingsarbete 

● Styrelsen rekommenderas att utveckla den interna kontrollen genom att 
avtalsområden följs upp vad avser avtalstrohet, samt att det även finns en kontroll av 
att avtalsvillkor och dokumentationskrav efterlevs. 

● Styrelsen rekommenderas att tillse att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet 
med gällande lagstiftning.  
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Inledning 
Bakgrund 
Regler för offentlig upphandling finns för att tillvarata konkurrensen på marknaden och 
uppnå en god ekonomi i den offentliga verksamhetens inköp. På upphandlingsområdet 
finns olika lagar att beakta beroende på vilken verksamhet som en upphandlande 
myndighet bedriver exempelvis lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  
 
För att säkerställa en ändamålsenlig upphandlingsprocess är förutom kunskap om 
lagstiftning väsentligt att den upphandlande myndigheten har rätt kompetens och 
organisation på plats samt att det finns en tydlig ansvarsfördelning i organisationen. 
 
Med utgångspunkt i väsentlighet och risk har lekmannarevisorerna valt att granska 
upphandling som sker inom det kommunala bolaget Laholmsbuktens VA AB. 

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om upphandlingar genomförs på ett 
ändamålsenligt sätt och om bolaget säkerställer att upphandlingar görs lagenligt och i 
enlighet med policy och riktlinjer.  
 
Granskningen ämnar att besvara följande revisionsfrågor: 
● Har bolaget rutiner och organisation som säkerställer att upphandlingar hanteras 

enligt lagar och riktlinjer? 
● Är roller och ansvar i upphandlingsprocessen ändamålsenliga? 
● Följs bolagets upphandlingspolicy och riktlinjer? 
● Är bolagets dokumentation av direktupphandlingar tillräcklig? 
● Har bolaget rutiner för kontinuerlig uppföljning av upphandlingar? Tillämpas dessa 

rutiner? 

Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser och bedömningar. Revisionskriterier i granskningen utgörs av: 
● LOU/LUF 
● Upphandlingspolicy och riktlinjer 
● Övriga relevanta styrdokument 

Avgränsning 
Granskningen avgränsas avseende genomförda inköp under år 2021. Uppföljning av 
avtal avgränsas till avtal träffade under år 2020 och 2021. Granskningen omfattar 
bolaget Laholmsbuktens VA AB. 

Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt fyra stickprov av 
direktupphandlingar och ett stickprov av en ramavtalsupphandling.  
 
De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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Lagstiftning 
Principer  
Syftet med upphandlingsreglerna är att på bästa sätt använda konkurrensen på 
marknaden, samt att ge leverantörerna möjlighet att på lika villkor konkurrera om 
avtalen. Vidare förebygger och förhindrar tillämpningen av lagstiftningen korruption. 
Konkurrensverket utövar tillsyn och kan föra talan om upphandlingsskadeavgift i 
domstol. 

Offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer: 

Icke-diskriminering 
Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som bara svenska företag kan 
uppfylla. Företag från andra kommuner ska behandlas på samma sätt som företag från 
den egna kommunen. 

Likabehandling 
Alla leverantörer ska ges samma förutsättningar, exempelvis tillgång till information 
samtidigt. För sent inlämnade anbud får inte accepteras.  

Proportionalitet 
Krav och villkor i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.  

Öppenhet 
Upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsägbarhet. Upphandlingarna ska vara 
offentliga och leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om 
resultatet. 

Ömsesidigt erkännande 
EU- och EES-länders myndigheters intyg och certifikat ska gälla mellan länderna. 

Lagar 
Offentlig upphandling genomförs för att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal för 
att under avtalstiden löpande göra avrop. Ett ramavtal kan avse varor, tjänster eller 
byggnadsentreprenader. Ramavtalets värde beräknas genom de kontrakt som planeras 
under ramavtalets löptid. 

Den offentliga upphandlingen regleras bland annat genom:  

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
Köp av byggentreprenader, varor och tjänster. 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
Gäller för upphandlande enheter inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster. 

Tröskelvärden 
Tröskelvärdet är avgörande för vilka regler i lagstiftningen som ska tillämpas, vilket 
innebär att värdet av ett kontrakt behöver uppskattas innan upphandlingen sker.  
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För upphandlingar över tröskelvärdet gäller en mer omfattande lagstiftning. Framförallt 
skiljer i krav om annonsering och tidsfrister. 

För år 2021 gäller följande tröskelvärden: 

LOU, varor och tjänster    2 197 545 kr 
LUF, varor och tjänster    4 395 089 kr 
LOU och LUF, byggentreprenader 54 938 615 kr 
LOU, sociala tjänster och  
andra särskilda tjänster    7 701 675 kr 
 

Direktupphandling 
Under en viss beloppsgräns är det tillåtet för den upphandlande myndigheten att göra 
en direktupphandling. Direktupphandlingsgränsen är en procentsats av gällande 
tröskelvärden. 

För år 2021 gäller följande direktupphandlingsgränser: 

LOU  615 312 kr 
LUF  1 142 723 kr 
 
Värdet av samtliga inköp av samma slag slås samman. Värdet av ett inköp räknas över 
hela avtalstiden. 

Direktupphandling kan även ske om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för ett 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. 

Synnerliga skäl kan vara brådska som inte möjliggör en annonsering på vanligt sätt. En 
förutsättning är att den upphandlande myndigheten inte kunnat förutse händelsen och 
att det är nödvändigt att genomföra upphandlingen skyndsamt. 

Förhandlat förfarande som direktupphandling kan användas om en upphandling skett 
där inga anbud erhållits eller om de anbud som erhållits är ogiltiga/oacceptabla anbud. 
Vidare kan det vara fråga om konstnärliga verk, tekniska skäl eller att det som ska 
anskaffas skyddas av ensamrätt.  

Det finns inga krav i lagen för hur en direktupphandling ska ske. Det finns dock sedan 
den 1 juli 2014 krav på att den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för 
direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 
100 000 kronor. 
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Granskningsresultat 
Upphandling i enlighet med lagar och riktlinjer 
Revisionsfråga 1: Har bolaget rutiner och organisation som säkerställer att 
upphandlingar sker enligt lagar och riktlinjer? 

Iakttagelser 
Kommunövergripande 
Bolaget lyder under Halmstad kommuns styrande dokument och kommunen har 
riktlinjer för upphandling och inköp som gäller även för de kommunala bolagens 
upphandlingar och inköp. Halmstad kommuns riktlinjer för upphandling och inköp är 
antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2011. Utöver riktlinjerna finns 
tillämpningsanvisningar till Halmstads kommuns riktlinjer för upphandling och inköp som 
gäller för kommunens samtliga förvaltningar och kommunala bolag. 
Tillämpningsanvisningarna gäller fr.o.m. den 1 mars 2011 och är reviderade och 
fastställda av kommunchefen den 31 januari 2017.  

Riktlinjerna anger bland annat att all upphandling ska präglas av effektivitet, kompetens 
och samverkan. Kommunkoncernen skall ha en helhetssyn på upphandlingar och ta 
vara på de vinster som följer av en samordning av kommunkoncernens olika enheters 
behov. Upphandlingsprocessen ska även grunda sig i affärsmässighet. Konkurrensen 
ska utnyttjas och leverantörerna ska behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande. 
Principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska iakttas och 
upphandlingarna ska genomföras på ett öppet sätt. Hänsyn ska även tas till små och 
medelstora företag och de avtal som tecknats ska användas.  

Direktupphandlingar 
I tillämpningsanvisningarna anges att avropare gör inköp från ramavtal och när avtal inte 
finns har avroparen rätt att göra direktupphandlingar på upp till 10 000 kr per köp. 
Inköpare får göra inköp på ramavtal, direktupphandlingar upp till tröskelvärdet för icke-
direktivstyrda upphandlingar samt förnyade konkurrensutsättningar. Både avropare och 
inköpare ska ha genomfört godkänd utbildning för att få göra inköp.  

Direktupphandlingar över 100 000 kr ska göras i direktupphandlingsverktyget och ska, 
när det är lämpligt, annonseras för att säkerställa att konkurrensen tillvaratas. Alla 
direktupphandlingar med ett värde över 100 000 kr ska dokumenteras.  

Publicerade upphandlingar 
I Halmstad kommuns tillämpningsanvisningar finns en tydlig beskrivning av de olika 
stegen i upphandlingsprocessen. För vissa typer av upphandlingar, till exempel för nya 
avtalsområden ska en förstudie först genomföras. Därefter startas upphandlingen och 
förfrågningsunderlag tas fram. Förfrågningsunderlaget ska innehålla:  

1. Allmän orientering 
2. Upphandlingsföreskrifter 
3. Kravspecifikation (avtalsgruppens/kravställarens ansvar) 
4. Kontroll av leverantörens lämplighet  
5. Tilldelning av kontrakt (utvärdering) 
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6. Avtalsvillkor 

Vid anbudsöppning ska två utsedda personer närvara och ett öppningsprotokoll ska 
upprättas. Skäl till beslut ska dokumenteras och leverantörskvalificering ska göras. 
Tilldelningsbeslutet ska undertecknas av behörig tjänsteman.  

Bolagsspecifikt 
Av ägardirektivet för bolaget framgår att de styrdokument som gäller för 
ägarkommunerna ska i tillämpliga delar användas av bolaget vid framtagande av egna 
styrdokument. Halmstads kommuns styrdokument är vägledande vid motsägelser. 

År 2021 var bolagets andra verksamhetsår och styrelsen och bolaget arbetar fortsatt 
med utvecklingsområden. Exempelvis har det rått oklarheter kring inköps- och 
upphandlingsarbetet, om vem som ska göra vad mellan bolaget och kommunerna, vilket 
bidragit till att vissa saker inte skett eller har utförts komplett. Bland annat arbetet med 
att ta fram en avtalskatalog har påverkats av detta.  

Bolaget har utöver de kommunövergripande styrande dokumenten tagit fram en policy 
för upphandling och inköp som fastställdes av styrelsen 2021-03-15. Policyn är 
kortfattad på en sida och trycker på vikten av att upphandling och inköp ska planeras, 
samordnas och standardiseras. Policyn är utformad efter Halmstad kommuns styrande 
dokument.  

Bolaget har även tagit fram ett utkast på en riktlinje för upphandling och inköp som ännu 
ej är fastställd. Ambitionen är att riktlinjerna ska vara på plats innan sommaren 2022.  

Ett inköpsråd är på gång att dra igång och bolaget har även en upphandlare som stöd 
på 30%. Syftet med inköpsrådet är att vara en mellanhand mellan respektive kommun. 
Totalt är det fem personer som är med i inköpsrådet. Av sakavstämning framkommer att 
en upphandlare på 30% inte har varit tillräckligt för bolaget. Från februari 2022 har 
därför bolaget inrättat en funktion på 100% som inköps- och upphandlingsansvarig, med 
syfte att utveckla bolagets struktur, organisering och styrning av det samlade inköps- 
och upphandlingsarbetet.  

Av intervjuer framgår att för att få direktupphandla behöver man ha genomfört en 
utbildning kopplat till detta. Har man genomgått denna utbildning får man 
direktupphandla upp till 10 000 kronor, vilket är i linje med Halmstads kommuns riktlinjer 
för direktupphandlingar. För att få göra upphandlingar behöver man ha gått ytterligare 
en utbildning kopplat till upphandlingar.  

Bolaget kan delta i gemensamma upphandlingar tillsammans med båda sina 
ägarkommuner: Halmstad och Laholms kommuner. I samordnade upphandlingar är 
bolaget med i en referensgrupp. Vid upphandling av större egna projekt tittar man först i 
investeringsplaneringsbudget om det finns med som en aktuell investering. Detta 
grundar sig i olika politiska beslut. Sedan upprättas en beställning som omfattar 
upphandling och genomförande i projektet. Ofta är det VD som är beslutsfattare, upp till 
100 prisbasbelopp. Större upphandlingar behöver även godkännas av styrelsen.  
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Bedömning 
Revisionsfråga 1: Har bolaget rutiner och organisation som säkerställer att 
upphandlingar sker enligt lagar och riktlinjer? 

Svaret på revisionsfrågan är delvis. 

Bedömningen grundar sig på att det finns rutiner och policys som täcker in väsentliga 
områden rörande upphandling. Det finns en rutin kring vilka som får beställa och handla 
upp samt att utbildning behövs för att få göra detta. Bolaget har däremot inte antagit 
några egna vägledande styrdokument för upphandling och inköp. Det finns inte några 
krav som anger att bolaget behöver ta fram egna styrdokument, men vi anser att det bör 
finnas styrdokument som är anpassade efter bolagets verksamhet. Detta är än mer 
viktigt när bolaget har två ägarkommuner för att klargöra upphandlingsprocessen och 
roll- och ansvarsfördelningen mellan de två ägarkommunerna. Vi ser positivt på att det 
finns ett utkast på riktlinjer för upphandling och inköp som bygger på de 
kommunövergripande i syfte att tydliggöra det praktiska arbetet.  

Roller och ansvar i upphandlingsprocessen 
Revisionsfråga 2: Är roller och ansvar i upphandlingsprocessen ändamålsenliga? 

Iakttagelser 
Bolaget ansvarar för sina egna upphandlingar men när flera nämnder/bolag har 
likartade behov ska samordning av upphandling ske genom den centrala upphandlings- 
enheten i Halmstads kommun. Ansvaret för samordnade avtal ligger hos kommun- 
styrelsen. Av bolagets policy för upphandling och inköp framgår att upphandling och 
inköp ska ske i nära samarbete mellan inköpsorganisationen och beställande avdelning.  

Halmstad kommuns tillämpningsanvisningar beskriver att avtalsgrupp alternativt 
kravställare måste finnas vid upphandling där det ska finnas en ansvarsfördelning i 
förhållande till den som är upphandlingsansvarig. Ansvarig chef på respektive 
förvaltning/bolag ansvarar enligt tillämpningsanvisningen för att gällande lagar, inköps- 
och upphandlingspolicy och anvisningar följs. 

Av intervjuer framgår att det enbart är medarbetare som har genomgått utbildning 
kopplat till upphandlingsprocessen som får göra inköp, upphandla och avropa, vilket 
även framgår av Halmstad kommuns tillämpningsanvisningar. Det framkommer även att 
mot bakgrund av att bolaget inte har så många anställda finns en god kännedom om de 
inköp och upphandlingar som genomförs från VD:s sida. 

Bedömning 
Är roller och ansvar i upphandlingsprocessen ändamålsenliga? 

Svaret på revisionsfrågan är ja. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att roller och ansvar i upphandlingsprocessen är 
väldokumenterade i riktlinjer och tillämpningsanvisningar. Nuvarande roll- och 
ansvarsfördelning i upphandlingsprocessen är ändamålsenlig då det finns tydligt 
beskrivna roller och ansvarsfördelning.  
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Upphandlingspolicy och riktlinjer 
Revisionsfråga 3: Följs bolagets upphandlingspolicy och riktlinjer? 

Iakttagelser 
Av granskningen framkommer att leverantörsreskontran innehåller ett stort antal 
leverantörer, där fler än 90% av inköpen faller under direktupphandlingsgränsen.  

Vi har i granskningen tagit del av ett exempel på upphandling där en granskning gjorts 
av de genomförda upphandlingen i förhållande till lagstiftning och kommunens egen 
riktlinje och tillämpningsanvisningar. Det projekt som valts ut är:  

● Upphandling av elarbeten för process och VA-anläggningar 

Upphandlingen avser ramavtal för att avropa elarbeten för process och VA-anläggningar 
för Laholmsbukten VA AB. Upphandlingen genomförs enligt LUF och upphandlingen 
understiger tröskelvärdet för byggentreprenader. Av förfrågningsunderlaget framgår att 
upphandlingen sker som ett förenklat förfarande.  

Förfrågningsunderlaget är utformat i enlighet med tillämpningsanvisningarna. Det 
framgår av tilldelningsbeslutet att fem anbudsgivare inkom med anbud. Två av anbuden 
som inkom innehöll brister och förkastades därmed. Övriga tre anbudsgivare uppfyllde 
alla ställda krav och togs upp till anbudsutvärdering. Samtliga tre anbudsgivare 
tilldelades enligt rangordning. Tilldelningsbeslutet är signerat av VD den 19 april 2021. 
Av tillämpningsanvisningarna framgår att två personer ska närvara vid anbudsöppning 
samt att ett öppningsprotokoll ska upprättas, vilket även har gjorts i detta fall.  

Bolaget använder sig främst av Halmstad kommuns upphandlingsenhet när 
upphandlingar ska göras och har därmed under sin tid som bolag inte genomfört någon 
större mängd upphandlingar.  

Bedömning 
Revisionsfråga 3: Följs bolagets upphandlingspolicy och riktlinjer? 

Svaret på revisionsfrågan är ja. 

Bedömningen grundar sig i att efter genomgång av upphandlingsdokumentation i ovan 
upphandling i förhållande till lagstiftning, riktlinje och tillämpningsanvisningar så är vår 
bedömning att få avvikelser identifierats. En avvikelse upptäcktes i samband 
öppningsprotokollet. Det är inte redovisat i bolagets diarium, vilket det ska enligt 
bolagets och Halmstad kommuns riktlinjer. Vidare kan konstateras att dokumentation i 
ärendet är strukturerat vilket underlättat uppföljning samtidigt som vi kunnat följa vem 
som fattat beslut i de olika processerna. 

Dokumentation direktupphandlingar 
Revisionsfråga 4: Är bolagets dokumentation av direktupphandlingar tillräcklig? 

Iakttagelser 
Bolaget använder TendSigns direktupphandlingsmodul för att dokumentera 
direktupphandlingar. Det finns även ett avtalsregister i hanteringssystemet där avtal 
läggs in i en separat del. Av Halmstad kommuns tillämpningsanvisningar framgår att alla 
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erfarenheter av hur avtalen fungerar och få ökad kunskap om vad som kan ändras och 
förbättras i underlagen för kommande upphandling/-ar. 

Av ekonomifunktionens internkontrollprogram framgår det att en punkt som ska 
kontrolleras är avtalstrohet. Detta är något som är pågående på en mer övergripande 
nivå men som vid granskningstillfället inte är färdigställt. I övrigt framkommer det inte av 
intervjuer att det genomförs några uppföljningar av upphandling. 

Vidare ser vi av granskningen att bolagets egna avtalskatalog enbart innehåller ett fåtal 
avtal. Det finns inte någon sammanställning över vilka avtal som bolaget omfattas av 
genom kommunen. Detta försvårar enligt vår mening en ändamålsenlig uppföljning. 

I samband med sakavstämning lyfts att samordningen behöver förbättras och att arbetet 
med att ta fram en avtalskatalog måste fortgå. Oavsett om bolaget genomför 
upphandlingen själva eller tillsammans med någon av kommunerna eller genom 
inköpscentral ska avtalet finnas i avtalskatalogen.  

Bedömning 
Revisionsfråga 5: Har bolaget rutiner för kontinuerlig uppföljning av upphandlingar? 
Tillämpas dessa rutiner? 

Svaret på revisionsfrågan är nej.  

Bedömningen görs mot bakgrund av att det inte finns tillräcklig och systematisk 
uppföljning av bolagets upphandlingar. Utifrån intervjuer framgår att det inte genomförs 
uppföljning i tillräcklig omfattning och att uppföljning inte görs strukturerat. Vi anser att 
det utgör en brist att uppföljningar inte görs och att styrelsen behöver tillse att det sker 
ett proaktivt och regelbundet arbete med uppföljning. Vi ser positivt på att det finns 
rutiner i Halmstad kommuns riktlinjer och tillämpningsanvisningar och att avtalstrohet 
finns med som en punkt i ekonomifunktionens internkontrollprogram. Dock är det en 
brist att kontroll av avtalstrohet inte har inte gjorts fullt ut.  
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av Lekmannarevisorerna i Laholmsbuktens VA AB genomfört en 
granskning av upphandling och inköp. Granskningens syfte är att bedöma om 
upphandlingar genomförs på ett ändamålsenligt sätt och om bolaget säkerställer att 
upphandlingar görs lagenligt och i enlighet med policy och riktlinjer. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att upphandlingar inte helt 
genomförs på ett ändamålsenligt sätt och att bolaget inte helt säkerställer att 
upphandlingar görs lagenligt och i enlighet med policy och riktlinjer. 

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Bedömning  

1. Har bolaget rutiner och organisation 
som säkerställer att 
upphandlingar hanteras enligt lagar 
och riktlinjer? 

Delvis 
Det finns rutiner och policys som täcker in 
väsentliga områden rörande upphandling. 
Det finns en rutin kring vilka som får 
beställa och handla upp samt att 
utbildning behövs för att få göra detta. 
Bolaget har däremot inte antagit några 
egna vägledande styrdokument för 
upphandling och inköp. 

 

2. Är roller och ansvar i 
upphandlingsprocessen 
ändamålsenliga? 

Ja 
Nuvarande roll- och ansvarsfördelning i 
upphandlingsprocessen är ändamålsenlig 
då det finns tydligt beskrivna roller och 
ansvarsfördelning. 

 

3. Följs bolagets upphandlingspolicy 
och riktlinjer? 

Ja 
Efter genomgång av 
upphandlingsdokumentation i förhållande 
till lagstiftning, riktlinje och 
tillämpningsanvisningar så är vår 
bedömning att få avvikelser identifierats. 

 

4. Är bolagets dokumentation av 
direktupphandlingar tillräcklig? 

Nej 
Direktupphandlingar genomförs inte 
ändamålsenligt. Vi har inte fått någon 
dokumentation kring 
direktupphandlingarna i enlighet med 
Konkurrensverkets minimikrav eller i 
enlighet med de riktlinjer som finns. 
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5. Har bolaget rutiner för kontinuerlig 
uppföljning av upphandlingar? 
Tillämpas dessa rutiner? 

Nej 
Det saknas tillräcklig och systematisk 
uppföljning av bolagets upphandlingar. 
Det utgör en brist att uppföljningar inte 
görs och att styrelsen behöver tillse att det 
sker ett proaktivt och regelbundet arbete 
med uppföljning. Vi ser positivt på att det 
finns rutiner i Halmstad kommuns riktlinjer 
och tillämpningsanvisningar och att 
avtalstrohet finns med som en punkt i 
internkontrollplanen. Dock är det en brist 
att kontroll av avtalstrohet inte har inte 
gjorts fullt ut. 

 

 

Rekommendationer 
Med anledning av vad som framkommit i granskningen lämnar PwC följande 
rekommendationer:  

● Styrelsen rekommenderas att anta egna vägledande styrdokument för upphandling 
och inköp, dvs. ett mer detaljerat ramverk för bolagets praktiska inköps- och 
upphandlingsarbete 

● Styrelsen rekommenderas att utveckla den interna kontrollen genom att 
avtalsområden följs upp vad avser avtalstrohet, samt att det även finns en kontroll av 
att avtalsvillkor och dokumentationskrav efterlevs. 

● Styrelsen rekommenderas att tillse att direktupphandlingar dokumenteras i enlighet 
med gällande lagstiftning. 

 

2022-02-24 
 
 

 

_____________ 

Uppdragsledare     Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av lekmannarevisorerna i Laholmsbuktens VA AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Information från VD 21 mars 2022 

Laholmsbuktens VAs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av informationsärendet 

 Återkoppling information på möte med KS Halmstads kommun 22 februari 
 Framtida vattenförsörjning 
 Ägarråd Laholm – Båstad 3 mars 
 Stora projekt 
 Planeringsdagar för styrelsen   
 Revaq –uppdatering 

Emma Johansson 
 Rötslam 

Emma Johansson      
 Skärpt säkerhetsläge med anledning av läget i Ukraina 

Henrik Kjellgren    
 
 
 
 
 

Ärende LBVAAB 2022/00008 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
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Klimatbokslut 2021 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att publicera text enligt förslag Textmall 2021 samt 
tabell enligt LBVA - Klimatbokslut 2021 Datatabell i rapport för Klimatbokslut Halland 2021 från 
EMC.  

Sammanfattning av ärendet 

Laholmsbuktens VA gör årligen en beräkning av verksamhetens klimatavtryck i form av ett 
klimatbokslut. Detta görs i samarbete med EMC Sverige genom Klimatbokslut Halland. I detta 
samverkar ett antal verksamheter lokaliserade i Halland med att sammanställa och publicera en rapport 
med resultatet från klimatbokslutet som gjorts hos verksamheterna. 

Ärendets beredning 
Layout och innehåll i klimatbokslut 2021 utformas i samråd med Klimatbokslut Halland.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Laholmsbuktens VA arbetar efter FNs globala mål, varav ett är Bekämpa klimatförändringen. Därför 
arbetar LBVA med att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten. Ett steg för att göra detta 
är att göra klimatbokslut. Det ger en nulägesbild och möjlighet att kunna följa trenden av 
klimatpåverkan inom verksamheten. 
Resultatet från klimatbokslutet kan därefter användas för att utföra riktade insatser för att effektivisera 
processerna och ta tillvara de resurser som finns. 

För att kvalitetssäkra arbetet sker klimatbokslutet i samarbete med andra verksamheter genom 
Klimatbokslut Halland. Samarbetet säkerställer likvärdiga metoder och sammanställning hos 
verksamheter och har Hagainitiativet som förebild. EMC Sverige sammanställer och publicerar 
resultatet i en rapport. 

Analys och förslag 
Genom publikation av resultatet från klimatbokslutet visar Laholmsbuktens VA hur arbete sker för att 
minska klimatpåverkan från verksamheten. Det visar även på engagemanget och viljan som finns för att 
bidra till att begränsa klimatpåverkan. Detta är ett utmärkt sätt att kommunicera arbetet både externt 
och internt. 

Ärende LBVAAB 2022/00165 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA AB 
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Laholmsbuktens VA AB 
2022-02-24 
LBVAAB 2022/00165    
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Konsekvenser av förslaget 
Vi tar fram klimatbokslutet för att få underlag till att utvärdera de åtgärder vi genomför i verksamheten, 
och för att ta fram klimatbokslutet behöver vi ett verktyg. Medlemskapet i EMC är ett bra och 
ändamålsenligt sätt att kunna få fram klimatbokslut på och som en konsekvens av det arbetssättet och 
medlemskapet, åtar vi oss att publicera resultatet. 

Ärendets beslutsgång 
- 

Beslutsunderlag 
1. Textmall 2021 
2. LBVA – Klimatbokslut 2021 Datatabell 

Information om beslutet 
Resultatet från klimatbokslut 2021 för Laholmsbuktens VA AB skickas till EMC Sverige för 
publikation. 
 

Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
 
Handläggare, Emma Johansson, Miljö- o Processingenjör 
 



Laholmsbuktens VA AB, LBVA

Växthusgasutsläpp ton CO2e

Kategori 2018 2019 2020 2021

Scope 1

Egna transporter

DIESEL (SE) 260,4 269,7 133 147

Bensin (SE) - - 15,4 11,3

Bensin (SE) 18,2 20,2 - -

Bioetanol (100%) - - - -

Biogas (100%) - - 0,1 0,1

Biodiesel, HVO - - - 21,5

278,6 289,9 148,4 179,9

Processutsläpp

Kallfackling biogas - - - 175,3

Processutsläpp, lustgas 1869,6 1896,5 2469,2 2432

Biogasläckage 1731,9 1622,5 1556 1511

Slamhantering, ej transport 159,5 208 132,6 386

Recipient 232 221 224 164

3993 3948 4381,8 4668,3

Stationär förbränning, inköpta bränslen

Lätt eldningsolja panna 97,1 80,5 41,4 -

Biogas - 0,2 0,2 0,8

97,2 80,7 41,6 0,8

Scope 1 Total 4368,8 4318,6 4571,8 4849

Scope 2

Fjärrvärme & fjärrkyla

Fjärrvärme SE / Halmstad 79,2 50,6 12,3 16,3

District cooling SE/Halmstad - 0,3 - -

79,2 50,9 12,3 16,3

Inköpt el

Elektricitet Sverige (residual) - - - -

0 0 0 0

Scope 2 Total 79,2 50,9 12,3 16,3

Scope 3

Nedströms transport och distribution

Lastbil med släp 33t+ 33,1 - - -

Lastbil med släp 33t+ 12,6 - - -

Lastbil med släp 33t+ 11,3 - - -

Lastbil med släp 33t+ 1,7 - - -

Lastbil med släp 33t+ 0,8 - - -

Lastbil med släp 33t+ - 20,9 3,1 3,3

Lastbil 17t+ 0,6 - - -



Laholmsbuktens VA AB, LBVA

Växthusgasutsläpp ton CO2e

Kategori 2018 2019 2020 2021

Lastbil 17t+ 0,1 - - -

Lastbil 17t+ 3,5 - - -

Lastbil 17t+ 4,8 - - -

Lastbil 17t+ 4,7 - - -

Lastbil 17t+ 1,6 - - -

Lastbil 17t+ 1,5 - - -

Lastbil 17t+ 0,2 - - -

Lastbil 17t+ - 9,2 8,6 8,1

76,5 30 11,8 11,4

Affärsresa

 Tåg (SE) 0,3 - - -

Taxi - - - -

Continental/Nordic 0,9 - - -

Domestic, RF - 5,9 - -

1,3 5,9 - -

Avfall

Residual waste, incinerated 3,3 - - -

Residual waste, incinerated 82,2 58 62 86

Hazardous waste, recycled - - - 0,1

85,5 58 62 86,1

Uppströms transport och distribution

Lastbil 7.5-17t 10,3 7,9 6,9 7,3

Lastbil 7.5-17t - 4,8 4,7 7,3

10,3 12,7 11,6 14,6

Köpta varor och tjänster

Processkemikaler ARV 501 561 639 892

Processkemikaler VV 413,8 673 584 624,7

914,8 1234 1223 1516,7

- - -

Scope 3 Total 1087,1 1334,7 1308,4 1628,8

Total 5535,1 5704,2 5892,5 6494,1

Undvikna utsläpp

Slamhantering, ersätter mineralgödsel 228 246 246 294

228 246 246 294

Total 5307,1 5458,2 5646,5 6200,1







Tjänsteskrivelse 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-02-07 
LBVAAB 2021/00384    

 
 

1(3) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Samråd för nya avfallsföreskrifter - Handlingar för ärende 202100231, KF 
riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifter) 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt förslag daterat 2022-02-24.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun beslutades 2018-12-19 av kommunfullmäktige 
(KF §216). Sedan antagandet har det skett förändringar både i miljöbalken och i omvärlden som 
medför revideringsbehov av föreskrifterna.  
Nya avfallsföreskrifter planeras för beslut i kommunfullmäktige under våren 2022. 
Under hösten 2021 har ett förslag på nya avfallsförskrifter varit ute på samråd. De synpunkter som 
inkom under samrådsprocessen har hanterats och nu har det reviderade förslaget lagts ut för 
granskning. Denna remiss gäller granskningsversion av föreslagna avfallsföreskrifterna. 
 
Det är av stort värde för LBVAs verksamhet att avfallsföreskrifterna bidrar till en bra avfallshantering 
som minimerar utsläpp till avlopp, fulspolning och nedskräpning omkring LBVAs anläggningar. 
 
Synpunkter från LBVA under samrådsprocessen har tagits i beaktande till granskningsversionen och 
därmed bifaller LBVA förslaget till avfallsföreskrifter utan vidare synpunkter. 
 

Ärendets beredning 
Handläggare från Laholmsbuktens VA AB har varit delaktiga i framtagandet av samrådsförslaget.   

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun beslutades 2018-12-19 av kommunfullmäktige 
(KF §216). Sedan antagandet har det skett förändringar både i miljöbalken och i omvärlden som 
medför revideringsbehov av föreskrifterna.  
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken (1998:808) och en ny 
avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen 
kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 
20§ revideras.  
I januari 2022 får kommunen nytt ansvar för insamling av returpapper när producentansvaret upphör 
(förordning 2018:1463 samt 1 kap. 10§ avfallsförordningen). 

Ärende LBVAAB 2021/00384 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Ärendets ursprung: Kommunledningsförvaltningen 
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Sedan 2019 pågår det förvaltningsövergripande projektet ”säker sophämtning” mellan HEM, KLF och 
TFF. Genom aktivt arbete har vår kunskap och förståelse ökat och en rekommendation från 
branschorganisationen Avfall Sverige är att justera specifika paragrafer.  
Under rådande pandemi har bygg- och miljöförvaltningen uppmärksammat orimliga och oflexibla krav 
kring tömning av fettavskiljare, vilket påverkar näringslivet negativt.  
Enligt 15 kap. 42§ miljöbalken ska kommunen innan antagande på lämpligt sätt och i skälig omfattning 
samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse samt ha en 
granskningsutställning under minst fyra veckor. Nya avfallsföreskrifter planeras för beslut i 
kommunfullmäktige under våren 2022. 
 
I remissen vill kommunledningsförvaltningen ha synpunkter på granskningsversionen:  
1. Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifternas granskningsversion för nämndens/styrelsens 
verksamhetsområde? 

Analys och förslag 
De synpunkter som LBVA överlämnade i yttrande vid tidigare samrådsprocess har behandlats av 
kommunledningsförvaltningen och LBVA har inget att erinra mot liggande förslag. 
 

 Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifternas granskningsversion för nämndens/styrelsens 
verksamhetsområde? 

I denna frågeställning refererar LBVA till svar som getts vid tidigare yttrande. 
”Det är av stort värde för LBVAs verksamhet att avfallsföreskrifterna bidrar till en bra avfallshantering 
som minimerar utsläpp till avlopp, fulspolning och nedskräpning omkring LBVAs anläggningar. 
 
Angående fettavskiljare är avsaknad av avskiljare vid behov samt bristfällig skötsel av de anläggningar 
som finns ett pågående problem som påverkar LBVAs verksamhet negativt då det skapar 
förträngningar och slitage på ledningsnätsanläggningen.” 

Konsekvenser av förslaget 
Förslaget ökar flexibiliteten och förenklar förändringar för verksamheter i Halmstads kommun. 
Konsulteras LBVA enligt förslag angående fettavskiljare ökar även LBVAs kunskap om ledningsnätet 
och dess anslutningar vilket bidrar till ett förbättrat uppströmsarbete som kan minska riskerna för 
störningar i leveransen av hållbara vattentjänster. 

Ärendets beslutsgång 
Tjänsteskrivelse, protokollsutdrag och yttrande daterat 2022-02-24 överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande daterat 2022-02-24 

Information om beslutet 
Kommunstyrelsen och handläggare på kommunledningsförvaltningen informeras om beslut från 
styrelsen för Laholmsbuktens VA AB. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-02-07 
LBVAAB 2021/00384    
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Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Handläggare, Emma Johansson, Miljö- o Processingenjör 
 



Yttrande 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-02-24 
LBVAAB 2021/00384 
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Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Samråd för nya avfallsföreskrifter - Handlingar för ärende 
202100231, KF riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifter) 
 
 
Det är av stort värde för Laholmsbuktens VA ABs, LBVA, verksamhet att avfallsföreskrifterna bidrar 
till en bra avfallshantering som minimerar utsläpp till avlopp, fulspolning och nedskräpning omkring 
LBVAs anläggningar. 

Angående fettavskiljare är avsaknad av avskiljare vid behov samt bristfällig skötsel av de anläggningar 
som finns ett pågående problem som påverkar LBVAs verksamhet negativt då det skapar 
förträngningar och slitage på ledningsnätsanläggningen. 

 

Laholmsbuktens VA AB har inget att erinra i förslaget till nya avfallsföreskrifter. 

 
 
 
 

Laholmsbuktens VA AB 
 

Roland Norrman, ordförande 
Mattias Leijon, VD 
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KS § 9 Dnr KS 2021/00231  

Beslut om granskning av kommunfullmäktiges riktlinjer för 
avfallshantering (avfallsföreskrifter) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag på riktlinjer för 
avfallshantering i Halmstads kommun och skicka dessa på granskning.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 om samrådsförslag för nya riktlinjer för 
avfallshantering i Halmstads kommun. Sedan antagandet av nuvarande 
avfallsföreskrifter (2018-12-19 KF § 216) har det skett förändringar både i miljöbalken 
och i omvärlden som medför revideringsbehov.  
 
Enligt 15 kap. 42§ miljöbalken ska kommunen innan antagande på lämpligt sätt och i 
skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett 
väsentligt intresse samt vara ute på granskning under minst fyra veckor. Beslutet gäller 
granskningsförslag på avfallsföreskrifter för Halmstads kommun. Granskningstiden 
beräknas pågå i åtta veckor, fram till den 27 april 2021. Beslut om nya avfallsföreskrifter 
kommer att fattas av kommunfullmäktige under våren 2022. 
 
Enligt 15 kap. 43§ miljöbalken ska kommunen ta hänsyn till de synpunkter som har 
kommit från i samrådet och granskningen enligt 42§. Under samrådet som ägt rum 
mellan 2021-09-01 och 2021-10-29 har det inkommit några yttranden. Flera instanser 
framför att det är ett bra och tydligt dokument. De förändringar som gjorts till 
granskningsversionen är huvudsakligen rättning av direkta felaktigheter eller 
förtydligande och har inte bedömts kräva analys. 
 
Både Halmstads Fastighets AB samt planavdelningen och mark- och 
exploateringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen har framfört synpunkter på 
förslaget om maximiavstånd på dragvägen. 
 
I avfallsförskrifterna finns sedan tidigare (långt tillbaka i tid) inskrivet att sophämtning 
normalt sker vid fastighetsgräns, men Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) har 
önskat förtydliga vad som bedöms vara acceptabelt dragvägsavstånd för att underlätta 
framtida arbete med att redan i planeringsskede ta god hänsyn till avfallshanteringen. 
Det konstateras att många olika intressen exempelvis samhällsbyggnadsprocess och 
fastighetsägare står i konflikt med Arbetsmiljöverkets krav för sopbilschaufförernas 
arbetsmiljö, vilket är ett återkommande problem.  



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-01-25   2(3) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Förslaget är hämtat från branschorganisationens Avfall Sveriges handbok för 
avfallsutrymmen och redan idag arbetar HEM efter dessa premisser när de lämnar 
synpunkter i detaljplane- och bygglovsprocess. Att inte godkänna förslaget medför att 
HEMs arbete försvåras och att ytterligare adresser i kommunen kommer att behöva 
hanteras i efterhand för att åstadkomma säker sophämtning. Det är bättre för alla parter 
att det redan från början tas fram genomtänkta lösningar, än att behöva konstruera 
mindre bra lösningar i efterhand när människor redan har flyttat in, vilket i många fall 
bara skapar frustration hos de boende. I sammanhanget är det också värt att omnämnda 
att det från år 2023 blir krav på bostadsnära insamling av förpackningar (plast, metall, 
papper, glas) vilket innebär att ännu mer avfall ska hämtas bostadsnära och då kommer 
sopbilschaufförer att behöva dra ännu fler avfallsbehållare. Då blir det ännu mer 
väsentligt att avfallshanteringen har bra lösningar så att insamling kan ske i anslutning till 
bostaden samtidigt som borttransporten fungerar. HEM kommer att fortsätta att föra 
kontinuerlig dialog med alla fastighetsägare som har långa dragavstånd. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-01-11, KSU § 4 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret har i samråd med Halmstads 
Energi och Miljö AB och bygg- och miljöförvaltningen hanterat inkomna 
samrådsyttranden. Kommunjurist har konsulterats 
Fastighetsnämnden, 2021-10-27, FN § 90 
Halmstads Energi och Miljö AB, 2021-10-29 
Halmstads Fastighets AB, 2021-10-15 
Hemvårdsnämnden, 2021-10-27, HN § 124 
Hylte kommuns samhällsbyggnadsnämnd, 2021-10-19, § 82 
Laholmsbuktens VA, 2021-11-22, LBVAAB, § 119 
Laholms kommuns kommunstyrelse, 2021-10-12, § 208 
Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-09-30 
Miljönämnden, 2021-10-25, MN § 75 
Servicenämnden, 2021-10-18, SE § 42 
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-10-18, TFN § 134 
Kommunstyrelsen, 2021-08-31, KS § 208 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-08-17, KSU § 132 
Kommunstyrelsen, 2021-05-21, KS § 138 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-05-04, KSU § 91 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag på riktlinjer för 
avfallshantering i Halmstads kommun och skicka dessa på granskning till berörda 
nämnder, bolag och myndigheter. 
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Yrkanden 
Ordföranden (M) yrkar att beslutspunkten får följande lydelse:  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag på riktlinjer för 
avfallshantering i Halmstads kommun och skicka dessa på granskning.  

Beslutsgång 
Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag med sitt ändringsyrkande 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.   
 
_______ 
 
 

Justeringsdag 2022-01-31 

Sekreterare  
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Bilaga 2 – Ordinarie hämtningsintervall 

Hämtning av avfall under kommunalt ansvar från 
 bostadsfastigheter (villafastigheter/småhus och flerfamiljsfastigheter) sker en gång 

varannan vecka. 

 fritidsbebyggelse sker en gång varannan vecka under perioden 1 maj till 31 augusti. 
Till fritidsbebyggelse räknas också koloniområden och stugbyar, säsongsöppna 
fritidsanläggningar, småbåtshamnar, gästhamnar, campingplatser m.fl. 

 verksamheter sker en gång varannan vecka och för säsongsbundna verksamheter 
som inte anses vara fritidsbebyggelse sker hämtning en gång varannan vecka under 
perioden 1 maj till 31 augusti. 

 tillfälliga evenemang och liknande sker efter överenskommelse med HEM. 

Avfallsutrymmen ska anpassas för hämtning varannan vecka. Tätare hämtningsintervall kan 
medges av HEM med beaktande av 10 § i dessa föreskrifter. För bostadsfastigheter och 
fritidsbebyggelse kan extra hämtning beställas från HEM. För verksamheter finns det 
möjlighet att efter godkännande från HEM få säsongsanpassade tömning med tätare 
hämtningsintervall under högsäsong. 

Hämtning av specifika avfallsfraktioner under kommunalt avfall 
 Hämtning av latrin från permanentbostäder sker en gång varannan vecka. 

 Hämtning av latrin från fritidsbostäder sker varannan vecka och följer 
hämtningsperioden för kommunalt avfall mellan 1 maj till 31 augusti. 

 Hämtning av slam eller annat som härrör från enskilda avloppsanläggningar sker 
minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. 

 Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt miljönämndens 
beslut eller i annat fall en gång vart fjärde år. 

 Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts 
av miljönämnden och leverantörens anvisningar ska följas. 

 Tömning av andra enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år eller i 
enlighet med det tillstånd/beslut som getts av miljönämnden. 

 Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst 4 
gånger om året. 

Hämttider 
Tider för hämtning av avfall under kommunalt ansvar kan variera mellan klockan 06.00 - 22.00. 
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Bilaga 3 – Krav på avfallsutrymmen och 
transportvägar 

Behållarens placering och dragväg 
 Uppställningsplats och utrymmen för avfallsbehållare ska ha fri höjd om minst 2,1 meter. 

 Dragvägen ska ha en bredd på minst 1,2 m. Vid riktningsändring mer än 30 grader ska 
bredden vara minst 1,35 m. Måtten gäller även utomhus avseende hindrande växtlighet. 

 Återgångsbehållare får inte vara placerade på sockel eller upphöjning. 

 Fastighetsinnehavare ska se till at den väg som behållaren behöver dras av HEM hålls i 
sådant skick att behållaren utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning 
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. är ansvarig för att dragväg är 
lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Manuell hämtning kräver 
jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg samt att passager är anpassade till 
de behållare som används vid fastigheten. 

 Om höjdskillnader i dragvägen förekommer anordnas ramper med max lutning 1:7 och 
max längd 7 m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 m. Trappor 
får inte förekomma. 

 Dragvägen vid om- och nybyggnation är maximalt 10 meter och i befintlig bebyggelse 
maximalt 30 meter. 

Avfallsutrymme 
 I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns rekommendationer på hur 

avfallsutrymmen bör utformas. Handboken kan efter förfrågan erhållas från HEM. 

 För att minska risk för brandspridning bör avfallsbehållare utomhus placeras minst 6 m 
från byggnads fasad eller utskjutande tak. 

 Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall transporteras genom utrymmen där 
personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. De får inte heller placeras så 
att illaluktande avfall måste transporteras genom allmänna utrymmen i direkt anslutning 
till bostäder eller arbetslokaler. 

 Utrymmen och anordningar för avfallshantering som är gemensamma för boende ska 
vara tillgängliga för rörelsehindrade. 

 Utrymmen för avfall och utsorterade förpackningar ska vara tydligt skyltade. 
Avfallsutrymme ska vara väl ventilerat. 

 Transportväg och avfallsutrymme ska ha god belysning. Avfallsutrymme minst 100 lux. 
Strömbrytare placeras cirka 1,3 meter över golv. 

 Avfallsutrymme ska ha takhöjd på minst 2,1 meter och fri arbetsyta på minst 1,35 meter 
x 1,35 meter framför behållare. 
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 Dörröppning till avfallsutrymme ska ha en fri höjd på minst 2 meter och en bredd på 
minst 1 meter (dörr till grovavfallsutrymmen med en bredd på minst 1,2 meter). Dörr 
ska kunna spärras i uppställt läge och kunna öppnas inifrån utan nyckel. 

 Hindrande trösklar får inte förekomma. 

 Golv i avfallsutrymmen ska vara halkfria. 

 Tillträde till avfallsutrymmen och anläggningar som tas i bruk efter 2018-12-31 så godtas 
inte nycklar. Istället ska tagg, kod eller annat av renhållaren godkänt system användas. 

Transportväg för hämtningsfordon 
 Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 

halkfri. 

 Backning med hämtningsfordon ska undvikas. 

 Enskild väg som utnyttjas vid hämtning a avfall under kommunalt avfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de 
hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.  

 

 Väg för hämtningsfordon ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri 
höjd på 4,7 meter med avseende på till exempel vegetation samt fri 
bredd om minst 5,5 meter. För mer information se figuren till höger. 

 

 

 

 Vid återvändsgata ska det finnas vändplats för tung lastbil. T-korsning 
samt vändplats för hämtningsfordon ska vara utformad så att de 
uppfyller de krav på minimimått som framgår av figur till höger. 

 

 

Gränsvärden vid lyft eller drag 
 Gällande arbetsmiljöregler medför begränsningar beroende på avfallsslag och vilken 

behållartyp och storlek som får användas. Gränsvärdet enligt AFS 2012:2 är att kraft för 
igångsättande av behållare är 300 N och för kontinuerlig förflyttning 200 N. 

Övrigt 
 Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns bland annat i Boverkets 

byggregler (BFS 2011:6 och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2012:2 och 
2009:2). 
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Bilaga 2 – Ordinarie hämtningsintervall 

Hämtning av avfall under kommunalt ansvar från 
• bostadsfastigheter (villafastigheter/småhus och flerfamiljsfastigheter) sker en gång 

varannan vecka. 

• fritidsbebyggelse sker en gång varannan vecka under perioden 1 maj till 31 augusti. 
Till fritidsbebyggelse räknas också koloniområden och stugbyar, säsongsöppna 
fritidsanläggningar, småbåtshamnar, gästhamnar, campingplatser m.fl. 

• verksamheter sker en gång varannan vecka och för säsongsbundna verksamheter 
som inte anses vara fritidsbebyggelse sker hämtning en gång varannan vecka under 
perioden 1 maj till 31 augusti. 

• tillfälliga evenemang och liknande sker efter överenskommelse med HEM. 

Avfallsutrymmen ska anpassas för hämtning varannan vecka. Tätare hämtningsintervall kan 
medges av HEM med beaktande av 10 § i dessa föreskrifter. För bostadsfastigheter och 
fritidsbebyggelse kan extra hämtning beställas från HEM. För verksamheter finns det 
möjlighet att efter godkännande från HEM få säsongsanpassade tömning med tätare 
hämtningsintervall under högsäsong. 

Hämtning av specifika avfallsfraktioner under kommunalt avfall 
• Hämtning av latrin från permanentbostäder sker en gång varannan vecka. 

• Hämtning av latrin från fritidsbostäder sker varannan vecka och följer 
hämtningsperioden för kommunalt avfall mellan 1 maj till 31 augusti. 

• Hämtning av slam eller annat som härrör från enskilda avloppsanläggningar sker 
minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. 

• Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt miljönämndens 
beslut eller i annat fall en gång vart fjärde år. 

• Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts 
av miljönämnden och leverantörens anvisningar ska följas. 

• Tömning av andra enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år eller i 
enlighet med det tillstånd/beslut som getts av miljönämnden. 

• Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst 4 
gånger om året. 

Hämttider 
Tider för hämtning av avfall under kommunalt ansvar kan variera mellan klockan 06.00 - 22.00. 
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Bilaga 3 – Krav på avfallsutrymmen och 
transportvägar 

Behållarens placering och dragväg 
• Uppställningsplats och utrymmen för avfallsbehållare ska ha fri höjd om minst 2,1 meter. 

• Dragvägen ska ha en bredd på minst 1,2 m. Vid riktningsändring mer än 30 grader ska 
bredden vara minst 1,35 m. Måtten gäller även utomhus avseende hindrande växtlighet. 

• Återgångsbehållare får inte vara placerade på sockel eller upphöjning. 

• Fastighetsinnehavare ska se till at den väg som behållaren behöver dras av HEM hålls i 
sådant skick att behållaren utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning 
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. är ansvarig för att dragväg är 
lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Manuell hämtning kräver 
jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg samt att passager är anpassade till 
de behållare som används vid fastigheten. 

• Om höjdskillnader i dragvägen förekommer anordnas ramper med max lutning 1:7 och 
max längd 7 m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 m. Trappor 
får inte förekomma. 

• Dragvägen vid om- och nybyggnation är maximalt 10 meter och i befintlig bebyggelse 
maximalt 30 meter. 

Avfallsutrymme 
• I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns rekommendationer på hur 

avfallsutrymmen bör utformas. Handboken kan efter förfrågan erhållas från HEM. 

• För att minska risk för brandspridning bör avfallsbehållare utomhus placeras minst 6 m 
från byggnads fasad eller utskjutande tak. 

• Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall transporteras genom utrymmen där 
personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. De får inte heller placeras så 
att illaluktande avfall måste transporteras genom allmänna utrymmen i direkt anslutning 
till bostäder eller arbetslokaler. 

• Utrymmen och anordningar för avfallshantering som är gemensamma för boende ska 
vara tillgängliga för rörelsehindrade. 

• Utrymmen för avfall och utsorterade förpackningar ska vara tydligt skyltade. 
Avfallsutrymme ska vara väl ventilerat. 

• Transportväg och avfallsutrymme ska ha god belysning. Avfallsutrymme minst 100 lux. 
Strömbrytare placeras cirka 1,3 meter över golv. 

• Avfallsutrymme ska ha takhöjd på minst 2,1 meter och fri arbetsyta på minst 1,35 meter 
x 1,35 meter framför behållare. 
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• Dörröppning till avfallsutrymme ska ha en fri höjd på minst 2 meter och en bredd på 
minst 1 meter (dörr till grovavfallsutrymmen med en bredd på minst 1,2 meter). Dörr 
ska kunna spärras i uppställt läge och kunna öppnas inifrån utan nyckel. 

• Hindrande trösklar får inte förekomma. 

• Golv i avfallsutrymmen ska vara halkfria. 

• Tillträde till avfallsutrymmen och anläggningar som tas i bruk efter 2018-12-31 så godtas 
inte nycklar. Istället ska tagg, kod eller annat av renhållaren godkänt system användas. 

Transportväg för hämtningsfordon 
• Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 

halkfri. 

• Backning med hämtningsfordon ska undvikas. 

• Enskild väg som utnyttjas vid hämtning a avfall under kommunalt avfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de 
hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.  

 

• Väg för hämtningsfordon ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri 
höjd på 4,7 meter med avseende på till exempel vegetation samt fri 
bredd om minst 5,5 meter. För mer information se figuren till höger. 

 

 

 

• Vid återvändsgata ska det finnas vändplats för tung lastbil. T-korsning 
samt vändplats för hämtningsfordon ska vara utformad så att de 
uppfyller de krav på minimimått som framgår av figur till höger. 

 

 

Gränsvärden vid lyft eller drag 
• Gällande arbetsmiljöregler medför begränsningar beroende på avfallsslag och vilken 

behållartyp och storlek som får användas. Gränsvärdet enligt AFS 2012:2 är att kraft för 
igångsättande av behållare är 300 N och för kontinuerlig förflyttning 200 N. 

Övrigt 
• Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns bland annat i Boverkets 

byggregler (BFS 2011:6 och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2012:2 och 
2009:2). 





Remissmissiv 
Kommunledningsförvaltningen 
2021-12-13 
KS 2021/00231   
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Granskningsversion på Kommunfullmäktiges riktlinjer för 
avfallshantering (avfallsföreskrifter) 

Remissinstanser 

Kommunstyrelsen önskar att nedan remissinstanser inkommer med yttrande. 
 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Halmstads Energi och Miljö AB 
Halmstads Fastighets AB 
Hemvårdsnämnden 
Laholmsbuktens VA AB 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Miljönämnden 
Region Halland 
Räddningsnämnden 
Servicenämnden 
Teknik- och fritidsnämnden 
 
Avfallsföreskrifterna kommer även att skickas på internt granskningsrunda till 
kommunledningsförvaltningen samt publiceras på Halmstads kommuns hemsida. 

Frivilliga remissinstanser 

För andra mottagare av detta missiv innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Sammanfattning av remissärendet  

Under hösten 2021 har ett förslag på nya avfallsförskrifter varit ute på samråd. De synpunkter som 
inkommit har hanterats och besvarats, se vidare i samrådsredogörelsen. Enligt 15 kap 42§ miljöbalken 
ska avfallsföreskrifter även ställas ut för granskning under minst 4 veckor. Remissen gäller 
granskningsversion av föreslagna avfallsföreskrifterna. Nya avfallsföreskrifter planeras för beslut i 
kommunfullmäktige under våren 2022. 
 
Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade 
instanser senast 2022-03-27. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se. Ange 
ärendets diarienummer 2021/00231 och remissinstansens namn i ämnesraden. 
 
Tjänstepersoner från KLF och HEM finns tillgängliga för information och föredragningar om så 
efterfrågas. Granskningsversion av avfallsföreskrifterna kommer att ställas ut i foajén på rådhuset. 
 

Ärende KS2021/00231 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
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Frågeställningar 
I remissen vill kommunledningsförvaltningen ha synpunkter på granskningsversionen: 
1. Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifternas granskningsversion för nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde? 

Att svara på remiss 
Remissinstansens yttrande får gärna vara kort och med instansens ställningstaganden tydligt markerade i 
punktform. Om remissinstansen inte har några synpunkter, ser vi gärna att svaret ger besked om detta. 
 
Utredningens förslag ska inte återges i yttrandet, men om nämnden ändå vill referera till något som 
sagts i yttrandet är det viktigt att särskilja vad som sagts i yttrandet och vad som är nämndens eget 
ställningstagande. Detta kan göras till exempel genom underrubriker eller kursivering av text. För vidare 
instruktioner finns texten Svara på remiss – hur och varför att hämta på regeringens webbplats (se under 
informationsunderlag). 

Informationsunderlag 

1. Riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifterna), Halmstads kommun - granskningsversion 
2. Samrådsredogörelse 
3. Instruktion om att svara på remiss: 

http://www.regeringen.se/49b6b4/contentassets/b682c0e61b4c40c9ab88d227707c47b5/svara-pa-
remiss---hur-och-varfor-pm-200302 

  
Kommunledningsförvaltningen 

Handläggare, Hållbarhetsstrateg 
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Redogörelse för samrådsprocessen 
Samrådsförslaget på nya avfallsföreskrifter skickades ut 6 september 2021 till utvalda kommunala 
nämnder och styrelser samt på internremiss inom kommunledningsförvaltningen. Förslaget har 
även sänts för yttrande till: Länsstyrelsen i Hallands län, Laholms kommun, Falkenbergs 
kommun, Varbergs kommun, Hylte kommun och Kungsbacka kommun samt till 
Fastighetsägarna, Villaägarna Södra Halland, Hyresgästföreningen och kommunens 
samhällsföreningar. Samrådsförslaget kungjordes i Hallandsposten 18 september 2021 och 
materialet har under samrådstiden varit tillgänglig på kommunens hemsida och ställts ut i 
Rådhusets foajé. Sista samrådsdag var 29 oktober 2021. 

Yttrande har inkommit från de kommunala nämnder och bolag samt de avdelningar internt på 
kommunledningsförvaltningen som remitterats samt från Länsstyrelsen i Hallands län, Laholms 
kommun och Hyltes kommun. Inga privata aktörer har lämnat synpunkter trots att flertalet 
bjudits in. Svar på inkomna yttranden har arbetats fram gemensamt av 
kommunledningsförvaltningens strategi och utredningsavdelning, bygg- och miljöförvaltningens 
miljöenhet och VO Återvinning på Halmstads Energi och Miljö AB. 

Inkomna yttranden och svarshantering 

Räddningsnämnden 
Räddningsnämnden beslutade 2021-10-14 §55 om yttrande. Det noteras med tillfredställelse att 
det i riktlinjerna anges minsta avstånd mellan avfallsbehållare utomhus och byggnadsfasad eller 
utskjutande tak. 

De bränder, kopplade till avfallshantering, som stör samhället mest och som också kostar 
avsevärda pengar att släcka är de bränder som uppstår i upplag av sopor som lagras på ytor vid t 
ex sopförbränningsanläggningen på Kristinehed. 

Även om det inte skrivs in i riktlinjerna för avfallshantering, vilket nämnden tolkar riktar sig mer 
till HEM:s kunder, så vore det tacksamt att rutiner och regler för hur dessa ska hanteras för att 
undvika att brand uppstår. Om det ändå uppstår så bör regler finnas om hur lagringen ska ske för 
att undvika att en sådan brand sprider sig utanför den hög, eller det kvarter som fattar eld. 

Detta är en angelägenhet dels för HEM, dels för räddningstjänsten ur ekonomisk synpunkt men 
lika viktigt för de som kringboende som drabbas när en brand utbryter. 

Svar: Den första synpunkten noteras. Den andra synpunkten hanteras inte inom ramen för 
avfallsföreskrifterna och har skickats vidare till HEM. 

Miljönämnden 
Miljönämnden beslutade 2021-10-25 §75 att inte framföra några synpunkter då handläggare från 
miljönämnden har varit deltagande att ta fram det framförda förslaget. 

Hemvårdsnämnden 
Hemvårdsnämnden beslutade 2021-10-27 §124 om följande yttrande: 
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Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifterna för nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde? Hemvårdsnämnden ställer sig positivt till förslaget och ser fram emot att 
bidra till en korrekt avfallshantering. Avfallshanteringen utgör en viktig del av samhällets tekniska 
infrastruktur. Därför ser Hemvårdsnämnden positivt på att inom ramen för sitt ansvarsområde 
medverka till att uppfylla riktlinjerna. 

Vilka synpunkter vill remissinstansen framföra angående innehållet i 

avfallsföreskrifterna? Hemvårdsnämnden har tagit del av förslaget utan att hitta några delar som 
anses bör förändras på något sätt. 

Svar: Noteras. 

Servicenämnden 
Servicenämnden beslutade 2021-10-18 § 42 om följande yttrande: 
 
Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifterna för nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde? Det är positivt med en uppdatering av avfallsföreskrifterna för att 
tydliggöra det gemensamma ansvaret vi (kommun, renhållare, fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare) har för hantering av kommunalt avfall. Servicenämndens 
verksamhetsområden är miljödiplomerade och genomför årligen miljörevision och systematisk 
uppföljning med internkontroller. Vi arbetar proaktivt för att minska vår miljöpåverkan och en 
långsiktig hållbarhet. 

Vilka synpunkter vill remissinstansen framföra angående innehållet i 

avfallsföreskrifterna? Servicenämnden upplever att innehållet i förslaget är tillgängligt och lätt 
att förstå vilket ligger i linje med kommunens riktlinje för kommunikation. Vi vill påpeka att i 
underlaget för remissen används flera olika benämningar; plan för avfallshantering, 
avfallsföreskrifter och riktlinjer för avfallshantering. Förtydliga gärna vilken benämning som är 
gällande. Det är viktigt att vidhålla det kommungemensamma ansvaret för avfallshantering och 
inte peka ut en enskild nämnd för ansvarsbördan. Förslaget visar en tydlig ambition och styrning 
på att vi tillsammans agerar för korrekt hantering av alla sorters avfall. En aspekt att ta höjd för 
framåt är att mängden avfall ökar när Halmstads kommun invånarantal växer. En aspekt som 
kanske faller utanför föreskrifterna men som bör beaktas i andra forum. Servicenämnden har 
inget att erinra mot att anta planen. 

Svar: Förekomsten av olika begrepp kommer att ses över och vid behov uppdateras. Begreppen 
som används är avfallsförskrifter och riktlinjer för avfallshantering, där ”avfallsföreskrifter” är 
enligt branschstandard och ”riktlinjer för avfallshantering” är enligt kommunens system för 
styrdokument. Övriga kommentarer noteras. 

Teknik- och fritidsnämnden 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-10-18 §134 om följande yttrande: 

Nu aviserade förändringar i föreskrifterna bedöms inte få några egentliga konsekvenser för 
verksamheten inom teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nämnas kan i detta 
sammanhang att vid driftanläggningen Krämaren har under året etablerats en mindre 
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återvinningscentral för tillfällig förvaring i containrar av material och avfall som verksamheten 
producerar. 

Teknik- och fritidsnämnden har även i planeringsdirektiv med budget 2022- 2026 erhållit såväl 
investerings- som driftmedel för en smartare och utökad renhållnings- och avfallshantering (bl.a. 
fler Bigbellys, en molnbaserad plattform med uppkopplade, smarta papperskorgar som möjliggör 
större kapacitet och färre insamlingar utan anslutning till elnät, som minskar kostnader för 
tömning, ökar effektiviteten i verksamhet och ger besökarna i området en attraktiv ren vistelse). 

Svar: Noteras. 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden beslutade 2021-10-27 §90 att de inte har något att erinra över 
samrådsversionen av KFs riktlinjer för avfallshantering. 

Halmstads Energi och Miljö AB 
HEM beslutade 2021-10-29 om följande yttrande: 
 
Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifterna för nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde? Förslagna förändringar i avfallsförskrifterna förtydligar regelverket runt 
hämtning av avfall vilket HEM ser som positivt. Tjänstepersoner hos HEM har varit med i 
framtagandet av förändringarna i avfallsförskrifterna och interna remissrundor har genomförts 
under arbetets gång. 

Vilka synpunkter vill remissinstansen framföra angående innehållet i 

avfallsföreskrifterna? HEM ser positivt att avfallsförskrifterna följer de rekommendationer och 
riktlinjer som finns hos Arbetsmiljöverket och branschorganisationen Avfall Sverige. 

Halmstads Fastighets AB 
HFAB beslutade 2021-10-15 om följande yttrande: 

Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifterna för nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde? HFAB har drygt 11 000 hushåll och verksamheter som sorterar sitt avfall 
i olika former av miljörum där det i sin tur hämtas av renhållningsentreprenör (HEM). Av olika 
anledningar kan det vara svårt för att flytta miljörum eller bygga nya. Dessutom vägs fler faktorer 
in när ett miljörum placeras, exempelvis närhet och trygghet för våra hyresgäster att sortera sitt 
avfall. Förslaget till riktlinjer får till följd att HFAB kan behöva flytta eller bygga nya miljörum där 
antalet dragmeter överstiger 30 meter i befintlig bebyggelse eller 10 meter i områden som förnyas. 

Vilka synpunkter vill remissinstansen framföra angående innehållet i 

avfallsföreskrifterna? I bilaga 3 föreslås: "Dragvägen vid om- och nybyggnation är maximalt 10 
meter och i befintlig bebyggelse maximalt 30 meter." HFAB har idag sex hämtställen där vi 
överskrider 30 meter och runt 20 platser som har dragvägar mellan 10-30 meter. Det behöver 
förtydligas i riktlinjerna hur en fastighetsägare med hämtställen som överskrider gränserna 
kommer att påverkas. 

Svar: Sedan många år tillbaks finns i 19§ i kommunens avfallsförskrifter ett krav på att hämtning 
av hushållsavfall normalt sker vid fastighetsgränsen. Det finns i Avfall Sveriges Handbok om 
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avfallsutrymmen en riktlinje att dragvägar mellan avfallsutrymme och uppställningsplats ska vara 
så korta som möjligt och inte överstiga 10 meter. Arbetsmiljöverket ställer inte strikta krav på 
antal meter, men använt uttrycket ”Sopbilen ska kunna angöra intill uppställningsplatsen för soporna” i 
inspektionsmeddelande. Arbetsmiljöverket ställer som krav att om ett problem uppmärksammas 
ska de åtgärder som behövs för att minska risken vidtas. För att undvika att bygga in problem för 
hämtning och undvika att problem ska uppstå för hämtningsplatser och risk för framtida 
hämtningsstopp ställs det som krav vid om- och nybyggnation. Men med förståelse att 10 meter 
kan vara svåra att uppnå för befintliga hämtplatser, ställs inte lika höga krav men begränsas för att 
för att minska den totala arbetsbelastningen för avfallshämtaren. Trots tillåtande av 10 respektive 
30 meter i de lokala föreskrifterna kan arbetsmiljöverket utfärda förbud mot hämtning vid 
inspektion. Arbetsmiljöverket anser det vara ett arbetsmiljöproblem för sophämtare då de 
dagligen hanterar många hämtställen och kärl, och anser det inte vara samma arbetsbelastning för 
någon som gör det mer sällan. Det är upp till berörd fastighetsägare att hitta lämplig lösning för 
att klara avståndsangivelsen tex. genom att själv rulla ut kärl på hämtningsdagen eller hitta annan 
plats för sophämtningen och HEM har regelbunden kontakt med berörda fastighetsägare för att 
säkerställa sophämtningen. Inget förtydligande görs i förskriften. Se även svar under KLF. 

Laholmsbuktens VA AB 
LBVA beslutade 2021-11-22 §119 om följande yttrande: Vid denna typ av uppdatering av 
befintliga dokument är jämförelsenyckeln som bifogats remissen värdefull och underlättar 
bedömningen av underlaget avsevärt. 

Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifterna för nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde? Det är av stort värde för LBVAs verksamhet att avfallsföreskrifterna 
bidrar till en bra avfallshantering som minimerar utsläpp till avlopp, fulspolning och 
nedskräpning omkring LBVAs anläggningar. Angående fettavskiljare är avsaknad av avskiljare vid 
behov samt bristfällig skötsel av de anläggningar som finns ett pågående problem som påverkar 
LBVAs verksamhet negativt då det skapar förträngningar, slitage och stopp på 
ledningsnätsanläggningen. 

Vilka synpunkter vill remissinstansen framföra angående innehållet i 

avfallsföreskrifterna? Utvecklingen av definitionen i 2 § punkt 5 angående enskilda 
avloppsanläggningar förtydligar begreppet väl. ”Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna 
tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar om 
anläggningen endast används för hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar hushållsspillvatten eller latrin från torrtoaletter och andra jämförliga 
lösningar.” LBVA ser gärna att bolaget i sin roll som företrädare för VA-huvudmannen blir 
konsulterad innan miljönämnden beslutar om utökat intervall för tömning av fettavskiljare. På 
detta vis har LBVA möjlighet att kontrollera i ledningsnätsanläggningen huruvida den aktuella 
verksamheten verkar ha en väl fungerande fettavskiljning och bedöma om 
ledningsnätsanläggningen missgynnas av ett utökat tömningsintervall. 

Svar: I Bygg- och miljöförvaltningens rutin för hantering av dispenser avseende fettavskiljare 
ingår att ta in synpunkter från LBVA och HEM. 
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Länsstyrelsen i Hallands län 
Länsstyrelsen framförde 2021-09-30 att de som helhet inte har några synpunkter på 
avfallsföreskrifterna men lämnar följande kommentar: Avfallsföreskrifterna för Laholms 
kommun håller på att uppdateras. I deras förslag fanns med en ny typ av avfall: Obrännbart 
restavfall. Motiveringen är att en del av vårt hushållsavfall varken går att återvinna eller utvinna 
energin ur. Som exempel nämner de porslin, keramik och spegelglas. Instruktionerna Laholms 
kommun ger är att ”Små obrännbara saker ska emballeras i brännbar påse som är väl försluten 
och påsen läggs i facket för restavfall”. De nämner även att större saker ska lämnas på ÅVC. 

Svar: Halmstad kommun arbetar utifrån avfallstrappans principer. Porslin, keramik, spegelglas 
m.m. ska sorteras ut och läggas i fraktionen för fyllnadsmassor på återvinningscentralerna. Denna 
avfallsfraktion används som fyllnadsmaterial vid olika bygg- och utfyllnadsprojekt, men skapar 
inget energivärde vid förbränning och ger en förorenad slaggprodukt. Ingen ändring görs i 
föreslagna avfallsföreskrifter. 

Hylte kommun 
Hylte kommuns samhällsbyggnadsnämnd beslutade 2021-10-19 §82 att de inte har något att 
erinra gällande Riktlinjer för avfallshantering, Halmstad kommun. 

Laholms kommun 
Laholms kommuns kommunstyrelse beslutade 2021-10-12 §208 att de inte har några synpunkter 
på Halmstads kommuns riktlinjer för avfallshantering. 

Kommunledningsförvaltningen 
Avdelningen för ledningsstöd har inte inkommit med några synpunkter på samrådsförslaget. 

Mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen har gemensamt framfört följande 
kommentarer till bilaga 3: Det är viktigt att avfallsfrågor lyfts tidigt i detaljplaneprocessen för att 
ge bra förutsättningar att integrera dem i bebyggelsen och skapa en fungerande helhet. Inom 
stadsplanering finns dock många motstående intressen och vid detaljplanering behöver det alltid 
ske en avvägning mellan dessa. Mark och exploateringsenheten och Planenheten anser att en 
dragväg på 10 meter vid om- och nybyggnation riskerar att påverka utformning av bostadsgårdar 
och gatumiljöer negativt. Det är en väldigt kort sträcka och konsekvenserna blir sannolikt att 
avfallsbehållare kommer att behöva placeras nära gatan. Det påverkar intrycket och användningen 
av gaturummet. En kort dragväg innebär också att gårdsmiljöer behöver möjliggöra för 
framkörning av sopbilar i större utsträckning vilket ger ett ineffektivt markutnyttjande. 
Kvartersmarken påverkas genom att andelen hårdgjord mark blir större och utrymme för gröna 
miljöer, lek och bostadsyta minskar. Vidare dras mer trafik in på gårdarna vilket medför en större 
otrygghet och säkerhetsrisker. Mark och exploateringsenheten och Planenheten anser att en 
dragväg på maximalt 10 meter bör eftersträvas vid om- och nybyggnation men att det inte kan 
vara ett absolut krav. 

Svar: Angående mark- och exploateringsavdelningens och planavdelningens synpunkt kring 
maximalt avstånd: I avfallsförskrifterna finns sedan tidigare (långt tillbaks i tid) inskrivet att 
sophämtning normalt sker vid fastighetsgräns, men HEM har önskat förtydliga vad som bedöms 
vara acceptabelt dragvägsavstånd för att underlätta framtida arbete med att redan i 
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planeringsskede ta god hänsyn till avfallshanteringen. Det konstateras att många olika intressen 
exempelvis samhällsbyggnadsprocess och fastighetsägare står i konflikt med Arbetsmiljöverkets 
krav för sopbilschaufförernas arbetsmiljö, vilket är ett återkommande problem. Förslaget är 
hämtat från branschorganisationens Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen och redan idag 
arbetar HEM efter dessa premisser när de lämnar synpunkter i detaljplane- och bygglovsprocess. 
Att inte godkänna förslaget medför att HEMs arbete försvåras och att ytterligare adresser i 
kommunen kommer att behöva hanteras i efterhand för att åstadkomma säker sophämtning. Det 
är bättre för alla parter att det redan från början tas fram genomtänkta lösningar, än att behöva 
konstruera mindre bra lösningar i efterhand när människor redan har flyttat in, vilket i många fall 
bara skapar frustration hos de boende. I sammanhanget kan också nämnas att det från år 2023 
blir krav på bostadsnära insamling av förpackningar (plast, metall, papper, glas) vilket innebär att 
ännu mer avfall ska hämtas bostadsnära och då kommer sopbilschaufförer att behöva dra ännu 
fler avfallsbehållare. Då blir det ännu mer väsentligt att avfallshanteringen har bra lösningar så att 
insamling kan ske i anslutning till bostaden samtidigt som borttransporten fungerar. HEM 
kommer att fortsätta att föra kontinuerlig dialog med alla fastighetsägare som har långa 
dragavstånd. Se även svar under HFAB. 

Arbetsgruppen för avfallsföreskrifterna 
Under samrådstiden har arbetsgruppen upptäckt följande punkter som också bör justeras: 

• I 31-32§§ står att ”medgivande… kan återkallas”. Detta bör ändras till ”beslut om dispens 
kan upphävas” för att bättre harmonisera med de begrepp som miljönämnden använder. 

• I 26§ har ”om kompostering av matavfall” tagits bort med motivering att paragrafen är 
generell för att säkerställa att bestämmelsen i miljöbalkens 15 kap. 24§ 2 st. hanteras. Vad 
som gäller för anmälan om kompostering av matavfall framgår av 29§. 

• I bilaga 1 anges på flera avfallsposter att ”större mängder och verksamhetsavfall lämnas 
till godkänd mottagare mot kostnad”. Begreppet ”större mängder” bör tas bort under 
hela bilaga 1 om det begränsar mängden hushållen kan lämna. Mottagaren ska kunna ta 
emot samtligt avfall som omfattas av begreppet ”kommunalt avfall”. Storlek på fordon 
som kan köra in på återvinningscentraler är redan styrt. 

Genomförda förändringar efter samråd 
1. Inledning sidan 2, förstastycket, andra meningen. Ordet föreskrifter ändrat till riktlinjer. 
2. I 26§ har ”om kompostering av matavfall” tagits bort. 
3. I 31-32§§ har ”medgivande” ändrats till ”beslut om dispens”. 
4. Bilaga 1 har ordet ”och” i begreppet ”större mängder och verksamhetsavfall” tagits bort 

för följande avfallskategorier: farligt avfall, elavfall, batterier, spillolja, bygg- och 
rivningsavfall, asbest, tryckimpregnerat trä, matfetter och frityroljor, förpackningar, 
returpapper och wellpapp 

5. Bilaga 1 avfallskategori däck har ett stycke tagits bort som varit direkt felaktigt. 
6. Bilaga 1 avfallskategori förpackningar har kompletterats med aktuellt 

förordningsnummer. 
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Motion om frivillig resursgrupp, FRG, i Halmstads kommun 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
Laholmsbuktens VA AB beslutar at att avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 28 februari 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från 
Laholmsbuktens VA AB gällande svar på motion från Sverigedemokraterna gällande införande av 
frivillig resursgrupp (FRG) i Halmstads kommun. 
 
Frågeställningar som Halmstads kommun önskar svar på: 
1. Vad betyder förslagen i motionen för nämndens, styrelsens eller myndighetens verksamhetsområde? 
2. Vad betyder förslagen i utredningen för Halmstads kommun? 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av säkerhetsfunktionen vid avdelningen för verksamhetsstöd.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från 
Laholmsbuktens VA AB gällande svar på motion från Sverigedemokraterna gällande införande av 
frivillig resursgrupp (FRG) i Halmstads kommun. Sverigedemokraterna föreslår att Halmstads kommun 
precis som flera andra kommuner gjort, införa en frivillig resursgrupp (FRG) i Halmstad. 
 
Civilförsvarsförbundet skriver på sin hemsida (https://www.civil.se/frivilliga-resursgruppen/): 
 
Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i 
samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Idén till FRG kom från Civilförsvarsförbundet. Dåvarande 
Krisberedskapsmyndigheten, KBM, gav ok till satsningen. Civilförsvarsförbundet har sedan dess utbildningsansvaret och 
är motorn i FRG. Civilförsvarsförbundet är drivande för att etablera och utveckla FRG men varje FRG har en 
kommun som huvudman. Utbildningarna finansieras numera av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, 
via det statliga 2:4-anslaget. FRG och utbildningarna är öppna för alla men staten finansierar bara utbildningen för den 
som är medlem i någon av landets 18 frivilliga försvarsorganisationer. 
Den första FRG:n startade 2004. Ungefär hälften av landets kommuner har en FRG 

Analys och förslag 

Ärende LBVAAB 2022/00117 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
Ärendets ursprung: Motion 
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Laholmsbuktens VA ställer sig generellt positiva till motionens förslag om att inrätta en organisation 
för en frivillig resursgrupp i Halmstads kommun. Dock innehåller inte motionen tillräckligt med 
information för att ta beslut i frågan, mer underlag krävs. Förslaget innebär att en organisation inom 
Halmstads kommun behöver upprättas för att administrera och organisera en frivillig resursgrupp. 

En mer djupgående analys behöver genomföras för att kunna ta eventuellt beslut i frågan. 

Inrättande av en frivillig resursgrupp skulle med stor sannolikhet öka Halmstads kommuns förmåga att 
kunna hantera fredstida kriser. Dock behövs det utredas mer hur en sådan organisation skulle se ut och 
hanteras i Halmstads kommun. 

Konsekvenser av förslaget 
Underlaget är inte tillräckligt för att kunna utreda eventuella konsekvenser. 

Ärendets beslutsgång 
Tjänsteskrivelse, protokollsutdrag och yttrande ska skickas till kommunstyrelsen i Halmstads kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Motion om frivilliga resursgrupper, Sverigedemokraterna, Kommunfullmäktige 
2. Yttrande Laholmsbuktens VA AB 

Information om beslutet 
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun 
 
Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Carl Lundin, avdelningschef 
Handläggare, Henrik Kjellgren, Säkerhetsansvarig 
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Motion om frivillig resursgrupp FRG i Halmstads kommun 
 
 
 

Yttrande: 
Laholmsbuktens VA ställer sig generellt positiva till motionens förslag om att inrätta en organisation 
för en frivillig resursgrupp i Halmstads kommun. Dock innehåller inte motionen tillräckligt med 
information för att ta beslut i frågan, mer underlag krävs.  

 
1. Vad betyder förslagen i motionen för nämndens, styrelsens eller myndighetens verksamhetsområde? 
 
Laholmsbuktens VA har svårt att bilda sig en uppfattning kring motionen då den endast  
övergripande ger förslag om inrättande av en frivillig resursgrupp i Halmstad. 
Laholmsbuktens VA tycker det är positivt att frågan tas upp, men saknar en mer detaljerad beskrivning 
och budget för hur den ska införas. 
 
2. Vad betyder förslagen i utredningen för Halmstads kommun? 
 
Inrättande av en frivillig resursgrupp skulle med stor sannolikhet öka Halmstads kommuns förmåga att 
kunna hantera fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Dock behövs det utredas mer hur en sådan 
organisation skulle se ut och hanteras i Halmstads kommun. 
 
 
 

Laholmsbuktens VA AB 
 

Roland Norrman, Styrelseordförande 
Mattias Leijon, Verkställande direktör 





HALMSTADS' KOMMUN
Kommunstyrelsen

2020 -12- 0 \ 

tc^> ZoXo/ooSS*Dnr

Motion 2020-11-16

Motion om inrättandet av en Frivillig resursgrupp (FRG) i Halmstads kommun.

Sverige och vår omvärld står inför ett allt osäkrare geopolitiskt läge. Vi ser hur risken för 

naturkatastrofer, kriser och konflikter ökar vilket innebär att vi politiker har ett ansvar för att 

garantera att det svenska samhället står starkt rustat. Som en följd av händelseutvecklingen 

har trygghets- och säkerhetsfrågor kommit att bli allt viktigare på den politiska 

dagordningen.

Den svenska beredskapen har under lång tid varit eftersatt på både nationell, regional och 

lokal nivå. Vi behöver alla ta vårt ansvar för att garantera våra invånares trygghet och 

säkerhet. En viktig aspekt är att det över tid behöver avsättas medel för ändamålet. En 

annan avgörande faktor är att vi behöver utbildad och förberedd personal samt tillgång till 

frivilliga som kan rycka in vid en kris.

Under den rådande Covid -19 epidemien har vi kunnat se hur andra kommuner effektivt har 

använt sig av Frivilliga resursgrupper (FRG) för att stärka upp den egna bemanningen och för 

att kunna bistå civilsamhället. I bland annat Haninges kommun har man använt sig av FRG 

för att bistå äldre med matleveranser medan man på andra platser har brukat 

resursgrupperna för att sprida information om social distansering.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns idag resursgrupper i 155 av 

landets kommuner. I Halland är det Laholm som har tagit steget och etablerat sin egen 

resursgrupp. Grupperna hämtar sin bemanning från de lokala frivilliga 

försvarsorganisationerna samtidigt som de är en kostnadseffektiv resurs som bara behöver 

bekostas vid utbildning eller skarpt läge.

Runtom i landet kan vi se lyckade exempel på hur frivilliga resursgrupper har kunnat 

användas för att stärka upp den kommunala krisberedskapen vid exempelvis skogsbränder, 

översvämningar, epidemier och andra kriser. Det är dags att Halmstads kommun drar sitt 

strå till stacken för att stärka den svenska krisberedskapen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att Halmstads kommun inrättar en frivillig resursgrupp.

För Sverigedemokraterna:

^amot i Halmstads kommunfullmäktige
Andreas Ahlqvist, I

Lars Larsson, nämndsledamot UAN
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Remittering av motion om inrättande av en Frivillig resursgrupp FRG i 
Halmstads kommun 

Sammanfattning av remissärendet  

Kommunstyrelsen översänder motion om inrättande av en frivillig resursgrupp (FRG) till Halmstads 
kommuns alla nämnder och bolagsstyrelser för möjlighet till yttrande. Det är obligatoriskt för 
räddningstjänsten, hemvårdsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen att yttra sig.  
 
Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade instanser 
senast 2022-04-22. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se. Ange ärendets diarienummer 
2020/00550 och remissinstansens namn i ämnesraden. 

Frågeställningar 
I yttrandet vill kommunstyrelsen ha svar på motionens att-sats. Vi efterfrågar tydliga svar  
på bifall av motionens att-sats/er eller avslag på motionens att-sats/er. 
 
1. Vad betyder förslagen i utredningen för nämndens/styrelsens verksamhetsområde? 
2. Vad betyder förslagen i utredningen för Halmstads kommun? 
 
Observera att nämndens/styrelsens yttrande behöver ta tydlig ställning till motionens yrkande.  
Nämnden/styrelsen ska antingen tillstyrka (föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen) eller  
avstyrka (föreslå att fullmäktige avslår motionen) förslagen i motionen.  
 
Yttrandet från nämnden/styrelsen utgör grunden för det slutgiltiga beslutsförslag som  
kommunledningsförvaltningen tar fram. 
 

Informationsunderlag 

1. Motion om inrättande av en frivillig resursgrupp FRG i Halmstads kommun 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Handläggare, , Säkerhetsstrateg 
Handläggare, , Säkerhetsstrateg  
 

Ärende KS2020/00550 
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Informationshanteringsplan 

Laholmsbuktens VAs förslag till beslut 
Styrelsen för Laholmsbukten VA AB beslutar att godkänna informationshanteringsplanen daterad 8 
februari 2022.     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och av fullmäktige antagna riktlinjer för kommunens arkiv- och 
dokumenthantering (2012-06-19, § 86) ska varje myndighet upprätta en informationshanterings-
plan (hette tidigare dokumenthanteringsplan). Enligt ägardirektivet ska kommunstyrelsen i 
Halmstads kommun vara arkivmyndighet för Laholmsbuktens VA AB och bolaget ska följa 
Halmstads kommuns arkivreglemente. 

Arkivmyndigheten ska se till att kommunen följer arkivlagen och att arkivvården fungerar. Det 
gäller såväl analog som digital informationshantering. 

Gällande dokumenthanteringsplan beslutades av nämnden för Laholmsbuktens VA den 11 juni 
2018, § 70 och har nu reviderats i samråd med kommunarkivarie och berörda handläggare. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av administratör i samarbete med kommunarkivarie och berörda handläggare på 
bolaget.     

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Informationshanteringsplanen fastställer vilka handlingar som ska bevaras respektive gallras (förstöras). 
Planen ger en överblick över myndighetens allmänna handlingar och förbättrar de anställdas och 
allmänhetens möjligheter att söka information.  Med myndighet avses nämnd eller bolag. Förutom 
lagstiftningens krav har hänsyn tagits till de nationella gallringsråden utgivna av Sveriges kommuner och 
Regioner, Riksarkivet samt dataskyddslagen, The General Data Protection Regulation (GDPR). 
 

Analys och förslag 
Informationshanteringsplanen innehåller uppgifter om handlingarnas namn, sorteringsordning, 
eventuell gallringsfrist och när handlingarna som ska bevaras ska levereras till kommunarkivet. 
Hanteringen av handlingar, som endast finns i digital form, redovisas på ett tydligare sätt än tidigare.  
 
Nuvarande ”dokumenthanteringsplan” är daterad 1 juni 2018 och är nu reviderad. 

Ärende LBVAAB 2022/00101 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA 
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De föreslagna gallringsfristerna har tagit hänsyn till bestämmelserna i arkivlagens § 3: 

- rätten att ta del av allmänna handlingar 
- behovet av information för rättsskipning och förvaltning  
- forskningens behov  

 
Det är angeläget att informationshanteringsplanen i fortsättningen ses över minst vartannat år samt vid 
större organisationsförändringar.  

Konsekvenser av förslaget 

Den reviderade informationshanteringsplanen ger möjligheter till en mer korrekt arkiv- och 
informationshantering än tidigare. Den innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Ärendets beslutsgång 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar om informationshanteringsplanen. 

Beslutsunderlag 
1. Informationshanteringsplan daterad 8 februari 2022. 

Information om beslutet 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen i Halmstads kommun. 
 
Laholmsbuktens VA 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Carl Lundin, avdelningschef 
Handläggare, Carina Malmgren, Administratör 
 























HR

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

Annons
VISMA Recruit, 

Ciceron DoÄ
Ciceron DoÄ Bevaras 5 år, avser Ciceron DoÄ Digitalt

Anställningsbesked
VISMA Recruit, 

Ciceron DoÄ
Ciceron DoÄ Bevaras 5 år, avser Ciceron DoÄ Digitalt

Ansökningshandlingar erhållen 
tjänst

VISMA Recruit
VISMA Recruit, 

personalakt
Bevaras 5 år, avser Ciceron DoÄ Digitalt/papper

Skrivs ut och läggs i 
personalakt.

Ansökningshandlingar ej erhållen 
tjänst

VISMA Recruit VISMA Recruit Gallras efter 2 år Digitalt

Gallringstid påverkas 
på grund av möjlighet 
att överklaga enligt §4 
Diskrimineringslagen

Sammanställning över sökande VISMA Recruit VISMA Recruit Gallras efter 2 år Digitalt

Gallringstid vald pga 
möjligheten att 

överklaga enligt § 23 i 
lag om förbud mot 

diskriminering upphör 
efter denna tid.

Spontanansökningar
E-post, Artvise, 

post etc.
Gallras vid inaktualitet Digitalt/papper

Alla sökanden 
hänvisas till 
Halmstad.se

Rekrytering utförd av extern aktör Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år
Annons, CV och 

anställningsbesked 
diarieförs och bevaras

Urvalstester för de som fått 
tjänsten/anställda

Predictive Index Predictive Index

Gallras när de ej är 
aktuella för verksamheten 

längre eller senast vid 
anställningens slut.

Sekretess gäller enligt 
OSL 39:5a. 

Urvalstester för de som inte fått 
tjänsten Predictive Index Predictive Index

Gallras efter 2 år
Sekretess gäller enligt 

OSL 39:5a. 

Anställningsavtal I personalakt Bevaras Papper

Dataförsäkran I personalakt Bevaras Papper, digitalt

Human Resources
Rekrytera Personal

Anställa personal
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Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

 Postförsäkran I personalakt Bevaras Papper

Anhörigblankett Heroma Heroma Gallras, när anställd slutar

Sekretessförbindelse I personalakt Bevaras Papper

Personalakt
Arkivskåp, 

systematiskt
Bevaras Papper

Förmåner (beslut) I personalakt Bevaras Papper ex bil, parkering

Matrikel Heroma
Heroma, 

personalakt
Bevaras Papper

Summering av gamla 
tjänster

AFA-försäkringar I personalakt Bevaras Papper

Omplaceringshandlingar I personalakt Bevaras Papper

Tjänstgöringsintyg I personalakt Bevaras Papper

Underlag för framställda krav, 
arbetsrätt

I personalakt Bevaras Papper

Underlag för lönesättning I personalakt Bevaras Papper

Bisyssla, godkänd Heroma Heroma Bevaras
3 år efter avslutad 

anställning
Digitalt

Avser ansökan med 
beslut

Bisyssla, avslås Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år Digitalt

Medarbetarsamtal, anteckningar
Hos respektive 

chef
Gallras vid inaktualitet Papper, digitalt

Personalenkäter (MBU) 
Undersökning

G: Gallras vid inaktualitet Digitalt

Personalenkäter (MBU) 
Sammanställning

Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Personalstatistik Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år Digitalt Finns i årsredovisning

Tjänstledighet I personalakt Bevaras Papper

Semesterlista (planering) G: Gallras efter 2 år digitalt

Facklig ledighet (beslut) G: Gallras efter 2 år digitalt

Facklig tid G: Gallras vid inaktualitet digitalt

Försäkringskassan (beslut) I personalakt Bevaras Papper

Rehabiliteringsutredningar Ciceron DoÄ
Heroma, I 

personalakt, 
Ciceron DoÄ

Bevaras Papper
Endast händelse i 

Ciceron DoÄ, 
utredning i PA-akt

Administrera anställning 

Administrera bemanning och ledigheter 

Administrera personalhälsa 
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Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

 Terminalglasögon (beslut) I personalakt Bevaras Papper

Kränkande särbehandling Ciceron DoÄ
Ciceron DoÄ, 

personakt
Bevaras 5 år, avser Ciceron DoÄ

Endast händelse i 
Ciceron DoÄ, finns i 

PA-akt

Arbetsskadeanmälan Ciceron DoÄ I personalakt Bevaras 5 år, avser Ciceron DoÄ PDF/A, Papper
Endast händelse i 

Ciceron DoÄ, Finns i 
PA-akt

Tillbud
Systematiskt, 
mapp på G

Gallras vid inaktualitet Digitalt

När orsaken till 
tillbudet är åtgärdat 
och noterat i 
sammanställningen, 
gallras anmälan

Utbildningar i egen regi Systematiskt Bevaras

När PA-akt för personal 
som avslutata sin tjänst 

levereras till 
kommunarkivet

PDF/A, Papper

Behörighetsgivande 
eller annan utbildning 
av vikt för anställning 
bevaras i personalakt

Skriftlig varning I personalakt Bevaras Papper

Disciplinpåföljd I personalakt Bevaras Papper

AD-domar Ciceron DoÄ
Ciceron DoÄ, 

personalakt
Bevaras Papper Som rör egen personal

Namnlista (berättigade) G: disk Gallras vid inaktualitet Digitalt

Ansökan om pension
Heroma, 

personalakt
Bevaras Papper

Pensionsunderlag
Heroma, 

personalakt
Bevaras Papper

Uppsägningar
Heroma, 

personalakt
Bevaras Papper

LAS, varsel som resulterar i avslut Personalakt Bevaras Papper

LAS, varsel som ej resulterar i 
avslut

Personalakt Bevaras Papper

Dödsfallsintyg Personalakt Bevaras Papper Från Skatteverket

Hantera hedersgåvor

Avsluta anställning 

Utbilda personal

Administrera disciplinåtgärder mot personal
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HR

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

 
Samverkansprotokoll Pärm, G:disk Bevaras 5 år Papper, digitalt

MBL-protokoll Pärm, G:disk Bevaras 5 år Papper, digitalt

Administrera protokoll
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Ekonomi

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

Ekonomi och månadsrapporter Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Internkontrollprogram 
ekonomifunktionen

Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Internkontrollprogram för ekonomi avser att 
kontrollera hur redovisning och ekonomirutiner 
fungerar inom hela bolaget. Kontrollprogrammets 
syfte är att säkerställa att regler och anvisningar 
efterlevs samt att utgöra ett underlag för 
förbättringar. Beslutas av styrelsen.

Kapitalkostnader, beräkning G:/Ekonomi Gallras vid inaktualitet
Beräknas i Kapital-kostnadsmodellen. Fastställd 
finns med i Planeringsdirektiv med budget

Budgetkommentarer Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A
Ett förarbetesmaterial till plaeringsdirektiv, som 
används för styreslebeslut samt diskussion i 
ekonomiska samrådet med ägarkommunerna.

Planeringsdirektiv med budget 
Halmstad

Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Ekonomi LBVA

Bokföringslag (1999:1078)
1 §   Räkenskapsinformation skall bevaras i

   1. vanlig läsbar form (dokument),
   2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller

   3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form 
som avses i 1 eller 2.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till 
företaget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget självt har upprättat skall bevaras i det skick materialet fick när 

räkenskapsinformationen sammanställdes.
2 §   Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska bevaras fram till och med det sjunde 

året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.
Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 1 § första stycket 1 eller 2 ska hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som 

anges i första stycket. Lag (2010:1514).
6 §   Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskapsinformation som avses i 1 §, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överförs till något annat sådant 

material. Om materialet är sådant som avses i 1 § andra stycket, får det dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Lag 
(2010:1514).

Administrera Ekonomi- och månadsrapportering

Bereda Planeringsdirektiv med budget 
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Ekonomi

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

Ekonomi LBVA

Planeringsdirektiv med budget 
Laholm

Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Affärsplan Ciceron DoÄ
Stratsys, Ciceron 

DoÄ
Bevaras 5 år PDF/A Inkl. internbudget

Planeringanalys Ciceron DoÄ
Stratsys, Ciceron 

DoÄ
Bevaras 5 år PDF/A

Interkontrollplan Ciceron DoÄ
Stratsys, Ciceron 

DoÄ
Bevaras 5 år PDF/A

Aktiebrev, Aktiebok Ciceron DOÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A Excelfil

Inbetalningar Arkivskåp Gallras efter 2 år
Sökbart via banktjänst i 7 år, därför gallras lokalt 
efter 2 år

Ej automatmatchade 
inbetalningar

Arkivskåp Gallas efter 7 år Blir då en manuell bokföringsorder

Kontoutdrag Arkivskåp Gallras efter 2 år
Sökbart via banktjänst i 7 år, därför gallras lokalt 
efter 2 år

Utbetalningar, Banköverföringar Arkivskåp Gallras efter 2 år
Sökbart via banktjänst i 7 år, därför gallras lokalt 
efter 2 år

Amorteringsplaner, slutbetald 
eller överförda till inkassobolag

Pärmar Gallras efter 2 år

Avskrivna inkassoärenden, 
kundförluster

Unit4 Unit4 Gallras efter 7 år

Inkassoärenden, betalda eller 
återvunna kundförluster

Unit4 Unit4 Gallras efter 7 år

Konkurs, bevakning och 
meddelanden

Pärmar Gallras efter 5 år Konkursen måste vara avslutad

Anmälan om fordran för 
skuldsanering

Pärmar
Gallras vid inaktualitet 
eller 7 år efter beslut

Hanteras i avtalet, vid överföring till inkassobolag 
sköts hantering av inkassobolaget.

Bestrida kundförluster Pärmar Gallras efter 7 år

Faktureringsunderlag Pärmar, arkivskåp Gallras efter 7 år

Hantera kravverksamhet

Fakturera kunder

Hantera Kassa och bank

Administrera finansiella placeringar
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Ekonomi

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

Ekonomi LBVA

Kundfakturor Unit4
Unit4, pärmar,  

arkivskåp
Gallras efter 7 år

Kundreskontra Unit4 Gallras efter 7 år Räkenskaps-information

Fakturakopior Gallras vid inaktualitet

Fakturajournaler Unit4 Gallras efter 7 år Räkenskaps-information

Leverantörsfakturaunderlag Unit4/pärm
Unit4, Pärmar, 

arkivskåp
Gallras efter 7 år

Hänvisnings-verifikat till fakturan samt bifogat 
med fakturan i Unit4

Leverantörsfakturor Unit4
Unit4, Pärmar, 

arkivskåp
Gallras efter 7 år

Skanning-företag för pappersfakturor, därefter till 
kommunens centrala arkiv på Halmstad Rådhus

Fakturakopior Gallras vid inaktualitet

Följesedlar, 
ordererkännande/bekräftelse

Unit4, som bilaga Pärm, Arkivskåp

Vid fullständig 
information på fakturan 

kan följesedeln gallras vid 
inaktualitet, annars gallras 

efter 7 år

Efter avstämning med fakturan. Men om mer 
inforamtion om köpet inte framkommer på 
fakturan, måste Följdesedeln sparas i sitt original. 
Detta original skickas till ekonomifunktionen för 
arkviering (vernr måste framgå)

Leverantörsreskontra Unit4 Unit4 Gallras efter 7 år

Företagskort, Inköpskort Pärmar, arkivskåp Gallras vid inaktualitet
Ansvarsförbindelsen till inköpskortet. 2 år efter 
anställningens slut. Kopia finns hos oss, originalet 
på KFL.

Huvudbokföring Unit4 Unit4 Bevaras 7 år PDF/A, Papper

Bokföringsordrar, underlag Unit4
Pärmar,  

arkivskåp
Gallras efter 7 år

Skattedeklarationer, moms, 
arbetsgivaravgifter, elskatt & 
lagerhållare för biogas

Skatteverket Skatteverket Gallras efter 7 år

Alla deklarationer lämnas in digitalt i Skatteverkets 
e-tjänst. Underlag till deklarationerna sparas på 
G:/Ekonomi samt bifogas med bokföringsordern. 
Kvittens skrivs ut och sätts i pärm märkt 
Skatteverket samt sparas på G:/Ekonomi.

Skattedeklaration, slutlig skatt Skatteverket Skatteverket Gallras efter 7 år
Deklaration sker elektroniskt (med hjälp av ett 
skatteprogram)

Hantera leverantörsfakturor

Hantera bokföring

Deklarera skatt
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Ekonomi

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

Ekonomi LBVA

Skattedeklarationer, moms, 
arbetsgivaravgifter, elskatt & 
lagerhållare för biogas

Pärmar Gallras efter 7 år

Notera att gallring gäller 17 år för handlingar som 
kan bli föremål för granskning enligt mervärdes-
skattelagen, skatte-förfarandelagen och skatte-
förfarande-förordningen. Detta gäller exempelvis 
vid hantering av uthyrning och överlåtelser av 
fastigheter som omfattas av frivillig 
skattskyldighet.

Skattekonto - kontoutdrag Gallras efter 2 år Jämför kontoutdrag, sökbart på skatteverket i 7 år

Anläggningsregister Unit4 Unit4 Gallras efter 7 år

Ombudgeteringar, 
Resultatbalanseringar

Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A, Papper
Underlag i Årsbokslut. "Överflytt" av kvarvarande 
budgetmedel för drift- resp investeringsbudget.

Årsbokslut, Delårsbokslut, 
månadsrapporter

Ciceron DoÄ
G:/Ekonomi, 
Ciceron DoÄ, 

Närarkiv
Bevaras 5 år PDF/A

Balansspeifikationer till tertial, 
årsbokslut

G:/Ekonomi, 
Närarkiv

Bevaras 5 år Papper
Försättsblad inkl underlag till balansen skrivs ut på 
papper

Årsredovisningar
Capego, Ciceron 

DoÄ

G:/Ekonomi, 
Ciceron DoÄ, 

Närarkiv
Bevaras 5 år PDF/A, Papper

Försäkringsavtal Ciceron DoÄ G:, Ciceron DoÄ
Gallras 2 år efter att 

avtalet upphört

Dokumentation av 
redovisningssystem - 
samlingsplan

Ciceron DoÄ
G:/Ekonomi, 
Ciceron DoÄ

Gallras vid inaktualitet
En "samlingsplan" dvs en bild över flöden, in och 
ut från ekonomisystemet. Uppdateras vid behov.

Förändring av fasta data i 
ekonomisystem

Unit4 Pärm, arkivskåp Gallras efter 7 år

Pärm = "Nya koddelar". Nya 
användarbehörigheter, begreppsvärden, tid & 
projekt, kodplan. Förändringen skrivs ut och 
kontrolleras av 2 personer i vissa delar är 
ekonomiansvarig den ena personen.

Statsbidrag Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år

Administrera övrigt

Hantera behörigheter

Administrera bokslut
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Ekonomi

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

Ekonomi LBVA

Kontoplaner med 
kodförteckningar

Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A
En gång per år tas kodplan med status N ut och 
sparas på G:/ekonomi

Attestbehörigheter Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5år
Attestbehörig registreras i Unit4, årligen tas upp 
för beslut i styrelsen

Underskrift av behörig 
slutattestant

Arkivskåp
Gallras 7 år efter avslutad 

anställning
Papper Gallras 7 år efter att anställd slutat sin tjänst
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Kundtjänst avdelning

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

Abonnent
ABVA, Allmänna bestämmelser för 
använda vatten- och 
avloppsanläggningar Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Anläggningsavgifter, debitering Unit4

Unit4 samt 
fakturakopia finns i 
pärm på resp 
fastighet i arkivskåp

Bevaras, enligt 
bokföringslagen i Unit. 

Pärmar i arkivskåp 
levereras till 

kommunarkivet 10 år 10 år
Lagen om allmänna 
vattentjänster.  

Avtal Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Avtal/brukning VA, utanför 
verksomr

Ciceron DoÄ / 
LIME Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Finns även på papper i 
pärm, fil på G

Brukningsavgifter, debitering Unit4 Unit4 Gallras efter 7 år Bokföringslagen

Byggnadsnämndens protokoll (VA) Systematiskt Gallras efter 1 år

Kundregister VA-abonnenter, 
fakturering mm BFUS BFUS Gallras efter 7 år Bokföringslagen

Bestridande av faktura Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Om LBVA ej är 
överens med kund, går 
ärendet till domstol, 
stämningar, VA-mål i 
domstol

Reduktioner av brukningsavgift
Debiteringssystem 

BFUS-HEM

Debiteringssystem 
BFUS-HEM samt i 
pärm hos 
handläggare Gallras vid inaktualitet

Hanteras av HEM, 
finns även i pärm hos 
handläggare LBVA. 

Lantmäteriförrättningar Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Provningsprotokoll för vattenmätare Systematiskt Gallras efter 12 år
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Kundtjänst avdelning

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

Register över vattenmätarbyten, 
nyuppsättning eller byte

Debiteringssystem 
BFUS-HEM

Debiteringssystem 
BFUS-HEM Gallras vid inaktualitet

Debiteringssystem 
BFUS-HEM, 
arbetsmaterial i pärm

Servisanmälan VA
LIME/Ciceron 
DOÄ

LIME/Ciceron 
DOÄ, samt på 
papper i pärm Bevaras 10 år PDF/A

Digitala 
servisanmälningar som 
inkommer till diariet 
läggs i Ciceron DoÄ. 
Inkommer de på 
papper stämplas de och 
lämnas till handläggare

VA-mål Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A
VA-Taxa Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

VA-taxa, broschyr Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A Finns digitalt i Ciceron

Vattenavläsningsrapporter, VA BFUS BFUS Bevaras i BFUS
Debiteringssystem 
BFUS - HEM. 

Vattenavläsning, system Ready Systematiskt Gallras vid inaktualitet Insamlingssystem

Remisser - nybyggnad

Remisser - nybyggnad Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Remisser - nybyggnad, yttrande Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Skadeanmälan
Anmälan Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Anordning Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Beslut Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Korresepondens av vikt för ärendet Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Korresepondens övrigt Systematiskt Gallras vid inaktualitet

Foto, film/digital Ciceron DoÄ Ciceron DoÄ Bevaras 5 år PDF/A

Övrigt
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Kundtjänst avdelning

Handlingstyp Registrering
Förvaring och 

sortering
Gallras/Bevaras

Leverans till 
Kommunarkiv

Arkivformat Kommentar

Ledningskollen Outlook Outlook Gallras vid inaktualitet

Kommer förfrågan via 
epost om var ledningar 
finns, svar lämnas via 
epost

Nybyggnadskartor LIME LIME Bevaras i LIME

Begäran om 
nybyggnadskarta 
kommer via epost från 
BMF. Nybyggnadskarta 
skickas till BMF samt 
läggs in i LIME på resp 
fastighet

Råttbekämpning, korrespondens Systematiskt Gallras vid inaktualitet
Finns i pärm hos 
handläggare
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Tjänsteskrivelse 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-01-27 
LBVAAB 2021/00406    

 
 

1(2) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Återkoppling efter dataskyddsombudets granskning av 
personuppgiftsincidenter samt information om inträffade 
personuppgiftsincidenter 2021. 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 
1. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att godkänna återrapporteringen av 

dataskyddsombudets granskning av personuppgiftsincidenter.   
2. Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga information om inträffade 

personuppgiftsincidenter 2021 till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
Av art. 39 i dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av 
förordningen, andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser samt den 
personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. 
Dataskyddsombudets har genomfört en granskning med fokus på hanteringen av 
personuppgiftsincidenter (PUI). Personuppgiftsincidenter är händelser där enskilda utsätts för risker på 
grund av att deras personuppgifter inte skyddas tillräckligt. 
Rapporten har visat upp att den personuppgiftsansvarige har den dokumentation som efterfrågades i 
granskningsunderlaget. Bedömningen är att dokumentationen fyller sin funktion och är fullgod.  
 
Dataskyddsombudet har lämnat två kommentarer som kommer att åtgärdas i nya rutiner. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av personuppgiftsombud samt HR-ansvarig.   

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Av art. 39 i dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av 
förordningen, andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser samt den 
personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete innebär att 
granska verksamheten i syfte att kontrollera följsamheten. Dataskyddsombudets har genomfört en 
granskning med fokus på hanteringen av personuppgiftsincidenter (PUI). Personuppgiftsincidenter är 
händelser där enskilda utsätts för risker på grund av att deras personuppgifter inte skyddas tillräckligt. 
Fungerande rutiner för att uppmärksamma och hantera personuppgiftsincidenter är därför en viktig del 
av det organisatoriska och inbyggda dataskyddet. En verksamhet där personalen är vaksam och snabb 
på att omhänderta och lära av inträffade personuppgiftsincidenter innebär en stor trygghet för de 
registrerade. 

Ärende LBVAAB 2021/00406 
 
Beslutsinstans: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 
Ärendets ursprung: Laholmsbuktens VA 



Tjänsteskrivelse 
Laholmsbuktens VA AB 
2022-01-27 
LBVAAB 2021/00406    

 
 

2(2) 

Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 

035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Granskningen har i första hand genomförts genom dokumentstudier och bygger på en genomgång av 
den personuppgiftsansvariges styrande och redovisande dokument för hantering av incidenter.  

Konsekvenser av förslaget 
Rapporten har visat upp att den personuppgiftsansvarige har den dokumentation som efterfrågades i 
granskningsunderlaget. Bedömningen är att dokumentationen fyller sin funktion och är fullgod.  
 
Dataskyddsombudet har lämnat kommentarer enligt: 

 Personuppgiftsansvarig har lämnat en egenvärdering av arbetet med personuppgiftsincidenter 
där det framkommer att nya medarbetare inte per automatik får information/utbildning i 
dataskyddslagstiftningens krav. Styrelsen rekommenderas därför att upprätta en systematik för 
att (exempelvis årligen) tillse att alla medarbetare får en uppdatering kunskapsmässigt om 
GDPR och annan dataskyddslagstiftning.  

 När det gäller leverantör av samhällsviktig tjänst ska incident i IT-system rapporteras in till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom deras 
incidentrapporteringsverktyg.  

 
Svar på kommentarer 

 I checklista för nyanställd personal kommer det att skrivas till att all nyanställd personal ska få 
information om GDPR och annan dataskyddslagstiftning.  
Hösten 2021 fick all anställd personal en digital utbildningsinsats gällande GDPR. 

 I sammanställning över personuppgiftsincidenter som lämnades vid granskning framgick inte 
att incidenten som gällde IT-system är anmäld till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Rutinen för handläggning av personuppgiftsincidenter är uppdaterad med att 
gäller det IT-system ska anmälan även göras till MSB. 

Ärendets beslutsgång 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Granskningsrapport från dataskyddsombudet. 
2. Rutin för personuppgiftsincidenter. 
3. Sammanställning över personuppgiftsincidenter som inträffat 2021.  

Information om beslutet 
- 
 
Laholmsbuktens VA AB 
 
Mattias Leijon, verkställande direktör 
Carl Lundin, avdelningschef  
Handläggare, Carina Malmgren, Administratör 
 





Kommunledningsförvaltningen 
2022-01-12 
KS 2021/00414   

  
 

  

Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad Sida 1(3) 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se    

 

Dataskyddsombudets rapport efter granskning gällande 
hantering av personuppgiftsincidenter 
 

Personuppgiftsansvarig som granskningen rör: Laholmsbuktens VA AB 
 
Granskningens omfång: Hantering av personuppgiftsincidenter enligt art. 33-34  
i dataskyddsförordningen1 samt tillhörande art. 5.1, 5.2 samt 25.1 
 
Granskning gjord av: , dataskyddsombud 

Granskningsresultat 
Det har av granskningen inte framkommit annat än att Laholmsbuktens VA AB uppfyller 
samtliga krav som lagstiftningen ställer gällande hantering av personuppgiftsincidenter. 
Granskningen avslutas därmed i sin helhet. Några råd lämnas dock till kvalitetshöjande åtgärder, se 
nedan under kommentarer till inlämnat/granskat material. 
 

Granskningen visar att personuppgiftsansvarig har rutiner som gör att: 
 Personuppgiftsincidenter rapporteras internt (art. 33.1 och 33.5).  
 Personuppgiftsincidenter utreds, bedöms och dokumenteras utifrån de krav som ställs i 

dataskyddsförordningen (art. 5.2, art. 33.3 a–d och 33.5). 
 Konstaterade brister och risker som upptäcks i samband med en personuppgiftsincident 

åtgärdas skyndsamt (art. 33.1 och 33.5). 
 Anmälningspliktiga personuppgiftsincidenter anmäls till IMY inom 72 timmar (art. 33.1 och 

33.3–4) 
 Den/de registrerade som drabbats vid en personuppgiftsincident får information – om det 

inte anses vara oproportionerligt (art. 34.1–3). 
 Personuppgiftsincidenter sammanställs och analyseras för att förebygga risker (art. 5.1 f och 

5.2 samt art. 33.5).  
 Det finns en allmän kännedom i verksamheten om vad en personuppgiftsincident är och 

betydelsen av att, samt hur, den rapporteras (art. 5.1 a och f, art. 33.1 och 33.5 samt art. 25.1). 
  

 

 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) 

Ärende KS 2021/00414 
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Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad Sida 2(3) 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se    

 

Om granskningen 

Bakgrund till granskningen 
Av art. 39 i dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka 
efterlevnaden av förordningen, andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds-
bestämmelser samt den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En 
del av detta arbete innebär att granska verksamheten i syfte att kontrollera följsamheten.  

Dataskyddsombudets granskningsplan för hösten 2021 har fokus på hanteringen av 
personuppgiftsincidenter (PUI) och granskningen har därmed fokuserat på förordningens krav 
på hanteringen enligt art. 33-34 samt skäl 85-87, men även kopplat till dataskydds-
förordningens grundläggande principer (art. 5.1 a och f samt 5.2) och inbyggt dataskydd 
(art. 25.1).  

Personuppgiftsincidenter är händelser där enskilda utsätts för risker på grund av att deras 
personuppgifter inte skyddas tillräckligt. Fungerande rutiner för att uppmärksamma och 
hantera personuppgiftsincidenter är därför en viktig del av det organisatoriska och 
inbyggda dataskyddet. En verksamhet där personalen är vaksam och snabb på att 
omhänderta och lära av inträffade personuppgiftsincidenter innebär en stor trygghet för de 
registrerade. 

Förklaring till granskningens grunder 
Granskningen är uppbyggd på ett antal faktorer som är kritiska för en välfungerande 
incidenthanteringsprocess. Dessa faktorer är markörer för en eller flera av dataskydds-
förordningens artiklar. Uppfyllnad av en markör knuten till en särskild artikel innebär dock 
inte att artikeln automatiskt är fullgjord gällande fler kritiska faktorer. 

Så har granskningen gått till  
Granskningen har i första hand genomförts genom dokumentstudier och bygger på en 
genomgång av den personuppgiftsansvariges styrande och redovisande dokument för 
hantering av incidenter. I vissa fall har det genomförts en platsförlagd granskning. 
Dokumentation som granskas kan vara exempelvis instruktioner, rutiner, checklistor och 
sammanställning av händelser av incidentkaraktär samt anmälan av incidenter till 
tillsynsmyndighet. 

Kommentarer till inlämnat/granskat material  
Er verksamhet har visat upp dokumentation som efterfrågades i granskningsunderlaget. Jag bedömer att 
dokumentationen fyller sin funktion och är fullgod. Personuppgiftsansvarig har lämnat en egenvärdering av 
arbetet med personuppgiftsincidenter där det framkommer att nya medarbetare inte per automatik får 
information/utbildning i dataskyddslagstiftningens krav.  

Styrelsen rekommenderas därför att upprätta en systematik för att (exempelvis årligen) tillse att alla 
medarbetare får en uppdatering kunskapsmässigt om GDPR och annan dataskyddslagstiftning.  

När det gäller leverantör av samhällsviktig tjänst ska incident i IT-system rapporteras in till Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom deras incidentrapporteringsverktyg. Läs mer i 
publikationerna MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantör av 
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samhällsviktiga tjänster2 och MSB 208-13470 Vägledning om rapportering av incidenter för leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen3. 

 
 
 

………………………………… 
 

Vid eventuella frågor om granskningen, behov av information eller ytterligare råd om 
skyldigheterna enligt dataskyddslagstiftningen, kontakta dataskyddsombudet.  
 

 

Dataskyddsombud 

 
 

 

 
 MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

3 Vägledning om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen (msb.se) 
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1. Inledning 
Alla medarbetare har ansvar för att rapportera risk för, misstanke om eller inträffade 

personuppgiftsincidenter. 

Vad är en personuppgiftsincident? 

Med personuppgift avses i GDPR varje upplysning som avser en identifierad (direkt eller 

indirekt) eller identifierbar fysisk person. Till exempel namn, personnummer, 

registreringsnummer på en bil, ett foto, uppgifter om någons hälsa, uppgifter om någons 

politiska åsikt med mera.  

Insamling av personuppgifter ska vara begränsad till ändamålet och uppgifterna får inte 

senare användas till något annat än ändamålet. Insamlingen ska vara uppgiftsminimerad och 

uppgifterna ska vara lämpliga och relevanta. Personuppgifter bör endast behandlas om syftet 

med behandlingen inte kan uppnås på annat sätt. Uppgifterna ska om nödvändigt hållas 

korrekta och uppdaterade och, om de är inexakta eller felaktiga, rättas eller raderas utan 

dröjsmål. Uppgifter ska inte förvaras längre än nödvändigt utan gallras så fort de inte behövs 

längre. 

Uppgifterna ska skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring 

eller skada genom olyckshändelse. Detta är viktigt för all sorts personuppgifter men extra 

angeläget när det gäller särskilda kategorier av uppgifter. 

För att klara kravet på anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar, samt 

kravet att i vissa fall informera de registrerade, är det avgörande att rapporteringen sker 

omgående efter att en incident (misstänkt eller konstaterad) har upptäckts. 

Detta gäller även incidenter som inträffat hos våra personuppgiftsbiträden, det vill säga någon 

av våra leverantörer som enligt avtal hanterar våra personuppgifter. 

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera personer 

har: 

 blivit förstörda, t ex vid en brand 

 gått förlorade på annat sätt 

 kommit i orätta händer. 

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det 

personuppgiftsincidenter. 

En personuppgiftsincident har inträffat exempelvis om din jobbdator eller jobbtelefon med 

personuppgifter blir stulen eller mail med personuppgifter skickas till fel person. Det kan 

också handla om dataintrång eller förlust av åtkomsten till personuppgifter. 

Mer information om personuppgiftsincidenter finns på Integritetsskyddsmyndighetens 

webbplats .  
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3. Rapportering av personuppgiftsincident 
Rapportering av risk för, misstanke om eller inträffade personuppgiftsincidenter görs via vår 

interna e-tjänst på intranätet, Personuppgifter - behandling - Halmstads kommuns intranät ,  

via e-post till lbva@lbva.se eller muntligt till närmaste chef som informerar PuS. 

Rapporterad personuppgiftsincident hamnar i en funktionsbrevlåda (lbva@lbva.se ) där den 

tas om hand av registratorn som skapar ett ärende som läggs på personuppgiftssamordnare.  

4. Utredning av personuppgiftsincident 
Först görs en bedömning av risken för att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller 

att rättigheterna inskränks. Personuppgiftsincidenten ska anmälas till tillsynsmyndigheten 

inom 72 timmar från det att incidenten upptäcktes. Anmälan behöver dock inte göras om 

det är osannolikt att incidenten medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter. Om 

bedömningen är att incidenten sannolikt medför en hög risk för de registrerade som omfattas 

av incidenten ska de berörda registrerade informeras om vad som har skett. Detta ska ske  

snarast. 

Om rapporten till Integritetsskyddsmyndigheten inte sker inom 72 timmar ska 

Laholmsbuktens VA motivera förseningen. Rapporten syftar till att göra det möjligt för 

Dataskyddsmyndigheten att se och bevaka vilka åtgärder som vidtas för att motverka negativa 

effekter av det inträffade. 

Risker för de registrerade kan exempelvis vara att denne: 

 förlorar kontrollen över sina uppgifter, 
 får sina rättigheter inskränkta, 

 utsätts för diskriminering, 

 utsätts för identitetsstöld, 

 utsätts för bedrägeri eller finansiell förlust, 
 utsätts för skadlig ryktesspridning, 

 samt brott mot sekretess eller tystnadsplikt. 

 

Gäller incidenten IT-system ska den även rapporteras in till Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB, genom deras incidentrapporteringsverktyg. Läs mer i publikationerna 

MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantör av samhällsviktiga 

tjänster och MSB 208-13470 Vägledning av rapportering av incidenter för leverantörer av 

samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen 
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Grön – ringa/osannolik risk, verksamheten åläggs att se över sina rutiner, verksamheten 

(eller PuS) utreder och dokumenterar incidenten och avrapporterar till PuS. 

Gul – trolig risk, personuppgiftssamordnare (PuS) genomför en utredning, avgör om den 

berörde skall informeras, incidenten dokumenteras av PuS, rapporten görs av PuS till 

Integritetsskyddsmyndigheten. 

Röd – hög risk, PuS genomför en utredning, informerar den berörde, incidenten 

dokumenteras av PuS, rapporten görs av PuS till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftssamordnaren ska samordna utredningen om personuppgiftsincidenten. I 

utredningen kan t ex säkerhetsansvarig, IT-ansvarig, avdelningschef (för den avdelning där 

incidenten har skett) ingå. I andra fall är utredningen inte så omfattande och kan istället göras 

av PuS. Det är alltså utvalda personer eller grupper som genomför utredningen. 

En anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten kan göras i omgångar, om inte all nödvändig 

information om incidenten har säkerställts inom 72 timmar. I sådant fall ska det anges i den 

första anmälan att denna kommer att kompletteras samt varför inte all information kan lämnas 

direkt. Komplettering kan ske i faser så länge detta sker utan otillbörlig försening, dock 

senast inom två veckor efter anmälan. PuS anmäler till Integritetsskyddsmyndigheten. 
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Mer information om kraven på anmälan och information till registrerade finns på 

Integritetsskyddsmyndigheten webbplats . Här finns även länk till anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten. 

Resultatet av utredningen kan, förutom anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten och 

information till berörda registrerade, komma att utmynna i en åtgärdsplan och rapportering till 

styrelsen. 

Integritetsskyddsmyndigheten anmälningsformulär kan användas till hjälp vid utredningen 

(oavsett om anmälan ska ske eller ej).  

Utredningen skall innehålla en beskrivning av incidenten, vilken omfattning incidenten haft 

och ett förslag på åtgärd för att undvika liknande incidenter i framtiden. 

Dokumentation 

Alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras, inbegripet omständigheterna kring 

personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden 

av LBVA:s anmälningsskyldighet samt ytterligare skyldigheter som följer av att rapportera en 

personuppgiftsincident. Dokumentationen registreras i Ciceron DoÄ. En mall för utredning 

finns. 

5. Information till de registrerade 
Enligt dataförordningens artikel 34 (information till den registrerade om en 

personuppgiftsincident) ska de registrerade direkt och utan onödigt dröjsmål informeras om 

en personuppgiftsincident sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och 

friheter. Bedömningen ska göras utifrån både allvarligheten av den potentiella eller faktiska 

påverkan på personer som ett resultat av en personuppgiftsincident kan ha och utifrån 

sannolikheten för att detta inträffar. Information till de registrerade i anledning av en 

personuppgiftsincident behöver inte alltid lämnas. Den bedömningen sker från fall till fall. 

Följande frågeställningar är en utgångspunkt för bedömningen 

 Hur allvarliga kan konsekvenserna bli? 

 Hur sannolikt är det att enskilda personer drabbas? 

Om personuppgiftsincidenten är allvarlig är risken högre. Om sannolikheten för konsekvenser 

är stor är risken också högre. När risken är hög måste de personer som har drabbats 

informeras, särskilt om det finns ett behov av att mildra en omedelbar risk för skador. En av 

huvudorsakerna är att du ska kunna hjälpa dem att vidta åtgärder för att skydda sig mot 

effekterna av en personuppgiftsincident. 

När ska de registrerade informeras? 
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På Integritetsskyddsmyndigheten hemsida, När ska vi informera de registrerade?  Finns 

exempel på olika fall av personuppgiftsincidenter. Exempelsamlingen kommer att uppdateras 

löpande. 

Om skyldighet föreligger att informerad den drabbade görs detta av 

personuppgiftssamordnare. 

Informationen till de registrerade ska uppfylla förordning artikel 34:s, minimikrav: 

 Tydlig och klar beskrivning av orsaken till personuppgiftsincidenten. 

 Namn och kontaktuppgifter till LBVA:s kontaktperson i ärendet eller till en annan 

kontakt som är insatt i frågan och kan svara på frågor. 

 Beskrivning av de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten. 

 Beskrivning av vad LBVA har gjort, eller tänker göra, för att hantera 

personuppgiftsincidenten. 

 I förkommande fall: Beskriv vad LBVA har gjort för att mildra eventuella negativa 

effekter. 

6. Checklista – Frågor att ställa sig när en incident 

inträffar 
Här följer ett antal frågor som är relevanta att ställa sig inom organisationen i samband med 

att en personuppgiftsincident inträffar. Många av dessa frågor aktualiseras direkt när ni ska 

göra en anmälan/rapport till tillsynsmyndigheten, se till exempel Integritetsskydds-

myndighetens anmälningsblanketter. Men oavsett om en formell anmälan krävs eller inte i det 

enskilda fallet, så är det viktigt att ha en process för incidenthantering och alltid utvärdera och 

dokumentera sådana händelser. Då kan dessa frågor vara ett stöd. 

Exempel på frågor att ställa sig när en personuppgiftsincident inträffar: 

 Vad är det som har inträffat? 

 När inträffade incidenten? 

 När upptäckte ni att incidenten inträffat? 
 Hur upptäckte ni att incidenten inträffat? 

 Varför inträffade incidenten? Finns det någon förklaring? 

 Var i organisationen inträffade incidenten? 

 Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras av något 
personuppgiftsbiträde? 

 Var geografiskt inträffade incidenten? 

 Påverkas registrerade i flera länder eller enbart i Sverige av incidenten? 
 Hur många registrerade personer har påverkats? 

 Vilken typ av registrerade (kategorier) har påverkats? 

 Hur stor mängd personuppgifter har påverkats? 
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 Vilka typer av personuppgifter har påverkats? Innefattas några känsliga eller på annat 
sätt integritetskänsliga uppgifter? 

 Vilken säkerhet fanns för uppgifterna? Var de krypterade? 
 Hur allvarlig bedömer vi att incidenten är? Vilka konsekvenser kan den få? 

 Bedömer ni att personuppgiftsincidenten har medfört en risk för de registrerades 
rättigheter? 

 Har ni rapporterat incidenten till tillsynsmyndigheten? Varför/Varför inte? 
 Rapporterade vi inom 72 timmar från det att vi upptäckte/fick kännedom om 

incidenten? Är det aktuellt att komplettera med mer information i efterhand? 

 Vad kan vi göra för att minimera riskerna som incidenten medför? Hur agerar vi i 
samband med incidenten? Dokumentera! 

 Har de registrerade personerna som berörs fått information om det som inträffat? Hur, 
var, när? Har vi planerat att informera? Om inte, varför då? 

 Hur ska incidenten dokumenteras internt? 

 Hur ska incidenten följas upp?  
 Vad kan vi göra för att minimera riskerna för att liknande incidenter inträffar igen i 

framtiden? 

För att dokumentera utredningen används utredningsmall för incidenter, se bilaga 1. 

7. Bakgrund  
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) trädde i kraft den 25 maj 

2018 i Sverige och ersatte samtidigt Personuppgiftslag (1998:204). Dataskyddsförordningen 

kallas även GDPR, General Data Protection Regulation).  

GDPR reglerar hur personuppgiftsincidenter ska hanteras vilket beskrivs i GDPR Avsnitt 2 – 

Säkerhet för personuppgifter (Artikel 33 Anmälan av en personuppgiftsincident till 

tillsynsmyndigheten och Artikel 34 Information till den registrerade om en 

personuppgiftsincident).  

Laholmsbuktens VA AB och bolaget har en skyldighet att hantera personuppgiftsincidenter 

och under vissa förutsättningar anmäla dessa till tillsynsmyndigheten samt informera berörda 

registrerade personer.  

Ansvar/Omfattning  

 Chefer inom Laholmsbuktens VA ansvarar för att rutinen är känd i den egna 
verksamheten/enheten/avdelningen och att den efterlevs.  

 Medarbetare på Laholmsbuktens VA är skyldiga att följa regelverket.  

 Personuppgiftsamordnaren ansvarar för att:  
- rapportering av incidenter tas emot, utreds och anmäls till 

Integritetskyddsmyndigheten (om den ska det).  



 
Utredning av personuppgiftsincident 

Dnr LBVAAB xxxx/xxxxxx 
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Incidenten inträffade Datum och klockslag 

Incidenten upptäcktes Datum och klockslag 

Rapport inkom till PuS eller utredare Datum och klockslag 

Ev. Anmälan till tillsynsmyndighet Datum och klockslag 

Ev. information till drabbade Datum och hur informationen skett 

Ev information till MSB – om det gäller 

IT-system 

Datum och klockslag 

 

Definition personuppgiftsincident: 

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring 

eller till 

obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifterna. 

 

Om det inte kan bedömas att det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för 

fysiska personers rättigheter och friheter ska incidenten anmälas till tillsynsmyndigheten. 

 

Integritetsskyddsmyndighetens information om när en anmälan bör ske. 

 

 

Incidentutredare: Namn   

 

Underlag för utredningen: Utgörs av den interna incidentrapporten. 

 

Berörd verksamhet som 

incidenten gäller: 

Namn på enhet 

 

Informationsbehov:  

 

Ange funktioner tex. verksamhetschef 
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Funktioner som varit 

involverade i utredningen 

utöver incidentutredaren: 

 

 

Ange funktioner tex. enhetschef, säkerhetsansvarig, HR, 

ekonomi, IT-service, leverantör, jurist m. fl. 

 

Incidentens omfattning: Använd beskrivningen från incidentrapporten, be om 

komplettering från anmälaren vid behov 

 

Incidentens art 
 

Kategorier av registrerade som 

berörs: 

 

 Ange typ av kategori, tex: kund enligt 

socialtjänstlagen, anställd etc. 

Antal registrerade som berörs: 

 

 Ange antal personer 

Kategorier av 

personuppgiftsposter: 

 

 Ange typ av personuppgifter, tex, namn, 

personnummer, adress m.m. 

Antalet personuppgiftsposter 

som berörs: 

 Ange antal 

Gäller incidenten en 

personuppgiftsbehandling som 

hanteras av något 

personuppgiftsbiträde? 

 

Har incidenten hänt i IT-

system 

Kontakta säkerhetsansvarig – ska anmälas till MSB 
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Bedömning och sammanfattning 
Sammanfattning 

Sammanfattning över risker, effekter, sannolikhet, konsekvens, samlad riskbedömning och 

åtgärder. 

 

Bedömning om det finns risk för fysiska personers rättigheter och friheter (välj gul eller 

blå formulering) 

Det bedöms som osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för berörda 

registrerade personers rättigheter och friheter. Ingen anmälan till tillsynsmyndigheten bör ske. 

 

Det bedöms inte som osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för berörda 

registrerade personers rättigheter och friheter. Anmälan till tillsynsmyndigheten kommer att 

ske. 

 

Beslut 
(välj gul eller blå formulering) 

Det bedöms som osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för berörda 

registrerade personers rättigheter och friheter. Ingen anmälan till tillsynsmyndigheten kommer 

att ske. 

 

Det bedöms inte som osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för berörda 

registrerade personers rättigheter och friheter. Anmälan till tillsynsmyndigheten kommer att 

ske. 

 

 

DATUM 

 

Beslutas av  

 

 

NAMN,  

AVDELNING 
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