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Årsredovisning 2018 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande  

 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 

 Internkontrollrapport, 19/0021-3 

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den 
enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” (Förvaltningslagen 13 §).  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och 
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet. 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 
ansvar för verksamheten. 

http://www.tolkformedlingvast.se/images/18.6f71e5b8150d9a33ea7477/1447687644144/karta.PNG
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En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 
verksamheten. 

Omvärldsbild 
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1 

Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare 
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade 
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2  

I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes 
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna 
i Europa.3  

Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre 
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört 
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan 
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.4 

1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2017 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018 
3 www.regeringskansliet.se 
4 www.migrationsverket.se 
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Nuläge 
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Föregående år utfördes 
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av 
förbundets tolktjänster i relation till köp 
av andra leverantörer har under de 
senaste två åren följts upp. Vid den första 
mätningen köpte medlemmarna 
tolktjänster från andra leverantörer 
motsvarade ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet arbetade därefter aktivt med 
att öka avtalslojaliteten. I den andra 
mätningen hade det negativa utfallet 
halverats. 

De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani 
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och 
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och 
tillgänglighet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.

 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.

 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.

 arbetar miljömedvetet.

 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i
samhället.

Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder. 

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar 
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring 
av verksamheten. 

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att 
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för 
verksamheten. 

Arabiska
37%

Somaliska
17%

Persiska 7%

Dari 6%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Polska 2%

Albanska 2%

Turkiska 2%

Övriga 
16%

Figur 2 Språkfördelning 2018
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet 
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att 
minska miljöpåverkan. 

Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande 
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner 
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande. 

För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda 
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa 
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny 
arvodesmodell som ett led i detta arbete. 

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse 
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 

 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.

 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.

 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.

 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.

 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.

Ekonomiskt mål 

 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.

Miljömål 

 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.

Arbetsmiljömål 

 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.

Måluppfyllelse 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på 
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har 
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att 
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av 
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera 
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock 
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade 
språk. Målet är inte uppfyllt.  

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel 
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året 
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar 
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest 
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på 
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest 
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, 
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga     
1 %.  
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas 
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att 
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.  

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle 
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den 
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. 
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i 
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i 
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. 
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i 
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, 
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av 
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.  

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-
arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.  

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre 
tolkningsuppdrag.  
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt 
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 
tjänst TolkNu.  

Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 104 språk.  

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har 
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som 
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar 
även sjukvårdsauktorisation.  

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras 
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år 
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt 
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet 
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i 
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens 
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.  

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  

Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. 
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag 
utfördes av 1C-tolkar. 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder 
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt 
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. 

År Antal genomförda 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal genomförda 
SRHR-utbildningar 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 2 Test och utbildningsstatistik 

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar 
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl 
uppdragstagare som förbundets personal.  

Kunder 
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av 
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, 
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en 
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt 
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, 
dvs. nästan 15 %. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. 
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, 
Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat 
telefonisystem köps separat.  

Figur 4 Organisationsschema 

VGR
72,0%

Medlems-
kommuner

28,0%

Icke 
medlemmar

0,1%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft 

fem möten under 2018. 

Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Aslan Akbas (S), ordförande Björn Thodenius (M), vice ordförande 

Rustan Hälleby (M), ersättare Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 

Alingsås kommun Borås Stad 

Per- Gordon Tranberg (M), ledamot Lars-Åke Johansson (S), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 

Essunga kommun Falköpings kommun 

Daniel Andersson (M), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 

Gunilla Hermansson (KD), ersättare Pia Ragnar (M), ersättare 

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Jens Persson (S), ersättare  Eric Mellberg (M), ersättare 

Götene kommun Hjo kommun 

Anders Månsson (GF), ledamot Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 

Lars Holmberg (L), ersättare Bodil Hedin (S), ersättare 

Karlsborgs kommun Lerums kommun 

Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Eva Andersson (C), ledamot 

Kjell Sjölund (C), ersättare  Ulf Utgård (M), ersättare 

Lidköpings kommun Lilla Edets kommun 

Lena O Jenemark (S), ledamot Ingemar Ottosson (S), ledamot 

Rasmus Möller (M), ersättare Julia Färjhage (C), ersättare 

Mariestads kommun Mölndals stad 

Björn Fagerlund (M), ledamot Shahla Alamshahi (S), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare  Merjem Maslo (M), ersättare 

Munkedals kommun Orust kommun 

Hans-Joachim Isenheim (MP) Catharina Bråkenhielm (S), ledamot 

Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (L), ersättare 
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Skara kommun   Skövde kommun 

Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 

Ewa Karlsson (M), ersättare   Anita Löfgren (S), ersättare 

 

Tibro kommun   Tidaholms kommun 

Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 

 

Trollhättans Stad   Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 

Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

 

Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 

Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 

Elving Andersson (C), ersättare  Sebastian Gustavsson (M), ersättare 

 

Vara kommun   Öckerö kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 

Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

Personal 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till 
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar 
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom 
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån 
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. 
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten 
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades 
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- 
och ekonomihantering. 
 
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. 
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för 
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
 
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.  
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
 
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa 
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med 
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom 
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges 
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet 
har vuxit sig starkare för varje år.  
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Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två 
föräldralediga.  
 
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört 
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade 
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som 
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % 
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % 
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har 
inte minskat i den omfattning som förväntades. 
Resultatet påverkas starkt av några få 
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade 
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av 
förbundets medarbetare drabbats av influensa 
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under 
samma tid.  
 

Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Ny verksamhetschef 
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 
för Boråskontoret gick i pension i maj. 
 

Upphandlingar 
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av 
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej 
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny 
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.  
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018 
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5-årsjubileum 
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att 
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 
direktionsmötet i april.  
 

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den 
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.  
 

Ny arvodesmodell 
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den 
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en 
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.  
 

EuroPride 2018 
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  
 

Beslut om nya medlemmar 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019. 
 

Flytt av Boråskontoret 
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget 
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. 
 

TolkNu 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och 
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är 
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med 
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. 
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet 
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar 
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.  
 
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya 
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande 
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. 
  
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem 
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt 
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt 
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan 
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.  
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Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till 
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en 
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva 
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första 
direktionsmötet 2019.  
 
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än 
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en 
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.  
 
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett 
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt 
användas av fler kunder. 

Förbundets investeringsverksamhet 
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats 
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier 
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffnings-
värdet.  

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet 
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda 
målen. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har 
inte utnyttjats.  
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

 Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket 
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med 
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.  
 
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget 
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den 
ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 
Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en 
treprocentig prishöjning nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större 
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet 
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av 
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad 
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt 
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under 
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt 
system gjordes. 
 
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på 
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för 
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.  
 
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. 
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför 
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för 
tolkaspiranter från hela regionen. 
 
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst 
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. 
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.  
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På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har 
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny 
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har 
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av 
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre 
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.  
 
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat 
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet 
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och 
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet. 
 
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har 
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala 
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade 
avskrivningarna för året.  
 

INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 

Förmedlingstjänster 203 744 191 620 

Övriga intäkter 196 0 

Summering 203 940 191 620 

KOSTNADER   

Direktionskostnader 767 700 

Personalkostnader  29 759 29 230 

Arvoden och ersättningar tolkar 156 205 148 840 

Tolkutbildning 1 244 2 200 

Lokalkostnader 2 966 2 900 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 174 3 000 

Inventarier, förbrukningsmaterial 675 560 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 716 3 400 

Finansiella kostnader 139 790 

Summering 198 645 191 620 

RESULTAT   

  5 295 0 
Tabell 4 Utfall mot budget 2018 

 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader 2 -198 506 -186 538 

Avskrivningar 3 -104 -248 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 330 115 

    

Finansiella intäkter 4 2 3 

Finansiella kostnader 5 -37 -39 

    

Resultat före extraordinära poster  5 295 79 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 295 79 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 295 79 2 344 

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 295 79 2 344 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 295 79 2 344 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning (tkr)    

Verksamhetens kostnader 198 506 186 538 190 564 

Personalkostnader egen personal 30 526 28 201 28 102 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 156 205 148 092 150 378 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 17 584 12 565 11 768 

    

Resultat    

Årets resultat 5 295 79 2 344 

Ingående Eget kapital 24 160 24 081 21 737 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 191 % 176 % 171 % 

Soliditet 48 % 43 % 42 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 0 104 

Summa anläggningstillgångar  0 104 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 43 977 42 967 

Likvida medel 8 17 584 12 565 

Summa omsättningstillgångar  61 561 55 532 

    

Summa tillgångar  61 561 55 636 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 9 21 381 21 302 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 5 295 79 

Summa eget kapital  29 455 24 160 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 32 106 31 476 

Summa skulder  32 106 31 476 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 561 55 636 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  5 295  79  

Justering för av- och nedskrivning  104  248  

    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 399  327  
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 010  2 284  
    

Ökning/minskning kortfristiga skulder  630  -1 814  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 019  797  

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 11 0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  

    

Årets kassaflöde  5 019  797  

    

Likvida medel vid årets början  12 565  11 768  

Likvida medel vid årets slut  17 584  12 565  
 

Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som 
tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs 
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 203 744  186 579  

 Övriga intäkter 196  322  

 Summa 203 940  186 901  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 575  580  

 Sociala avgifter direktion 192  194  

 Personalkostnader 22 673  20 789  

 Sociala avgifter personal  7 086  6 638  

 Arvoden och ersättning tolkar 127 937  120 962  

 Sociala avgifter tolkar 28 268  27 130  

 Tolkutbildning 1 244  1 418  

 Lokalkostnader 2 966  2 826  

 Dator/IT/telefoni/post 3 174  2 488  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  675  455  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 716  3 058  

 Summa 198 506  186 538  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 104  248  

 Summa 104  248  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  3  

 Summa 2  3  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  0  

 Övriga finansiella kostnader 36  39  

 Summa 37  39  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

6 Anläggningstillgångar   
    

 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 137  -889  

 Årets investering    

 Årets avskrivning -104  -248  

 Utgående bokfört värde 0  104  
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7 Fordringar   

 Kundfordringar 23 602  22 537  

 Div. kortfristiga fordringar 0  21  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 375  20 409  

 Summa 43 977  42 967  
    

8 Kassa och bank   

 Bank 17 584  12 565  

 Summa 17 584  12 565  
    

9 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 21 381  21 302  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 295  79  

 Summa 29 455  24 160  
    

10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 768  1 708  

 Moms 7 787  7 317  

 Personalens skatter och avgifter 3 228  3 132  

 Skulder till anställda 1  0  

 Upplupna semesterlöner 983  873  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 11 823  12 495  

 Övriga upplupna kostnader 6 516  5 951  

 Summa 32 106  31 476  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018. 
    

11 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner   

 Summa 0  0  
 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Förbundsordning 
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1 § Namn och säte  

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 
 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 



 
 

 

   3 (5) 

7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

12 § Kostnadstäckning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

18 § Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

22 § Ändring av förbundsordningen 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 
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§ 152/2019 
 

Årsredovisning 2018 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2019/268 
 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2019-02-22 att 
fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända den tillsammans med 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet.  
 
I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-13 från kommunsekreterare 
2 Årsredovisning 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
3 Protokollsutdrag § 23 19-02-22 Årsredovisning 2018 
4 Revisionsberättelse underskriven Årsredovisning 2018 
5 Revisionsredogörelse Årsredovisning 2018 
6 Årsredovisning med bilagor 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Årsredovisningen 
godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Årsredovisningen 
godkänns och läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-13 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018 Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2019/268, löpnummer 1893/2019 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2019-02-22 att 
fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända den tillsammans med 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet.  
 
I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Årsredovisning 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2 Protokollsutdrag § 23 190222 Årsredovisning 2018 
3 Revisionsberättelse underskriven Årsredovisning 2018 
4 Revisionsredogörelse Årsredovisning 2018 
5 Årsredovisning med bilagor 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund   
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
 

 



  2019-04-15 
 
 
    Medlemskommunerna Boråsregionen,  
    Sjuhärads kommunalförbund  
 
 

Årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse  

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde  
2019-02-22 att fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända densamma tillsammans med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 
2019-06-28 på  
 
info@borasregionen.se  
 
alternativt  
Linda Bergholtz 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Skaraborgsvägen 1A 
506 30 Borås  
 
 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef  
 
 
Bilagor 

1. Protokollsutdrag 2019-02-22 
2. Årsredovisning 2018 
3. Revisionsberättelse  
4. Revisionsredogörelse 

  

mailto:info@borasregionen.se


     
                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2019-02-22 

   

 

 
§ 23 Årsredovisning 2018 

Ekonomiskt resultat 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 
tkr lägre än 2017. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr 
vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 2017. En betydande förklaring till det försämrade 
resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat 
förbundskansliet. Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 
2017. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017.  
 
 
Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket kan förklaras med att det interna 
överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019. 
 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i 
sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse 
mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa större skillnader inom flera av förbundets 
verksamheter. 
 
Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 50 tkr. Resultatet belastas med ökade 
kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20. Medarbetarcentrum prognosticerade 
ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. 
Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre personalkostnader 
beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster. Närvårdssamverkan 
prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 
till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. 
Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det 
politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad 
styrmodell. Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med 
delårsbokslutet. Resultatet för helåret blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak 
kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre 
personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden 
september till december.  
 
God ekonomisk hushållning 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts 
motivera ett eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har 
bedömt att ett eget kapital om 10 % är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet vid årets 
utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr, Navet 2 741 tkr och 
Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten 
även uppnå minst ett nollresultat.  
  
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 
sex av nio effektmål anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som 
inte kan anses vara uppfyllt. Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är 
uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har 
förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och startat nya 
verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet 
samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.  



     
                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2019-02-22 

   
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt sjuhäradsperspektiv, bygger på 
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade 
bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och 
att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda.   

  
Direktionen beslutar 
 att för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund samt 
 
att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med 
årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  
Linda Bergholtz 
Administrativ chef   
 

 
Justerat av  
 
Malin Carlsson Bengt Hilmersson 
Ordförande  

   
 
Justeringen tillkännagiven den 5 mars 2019 
 
Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz  
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Revisionsberättelse för Sjuhärads 
kommunalförbund år 2018

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads 
Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är 
tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av 
sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen. 

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att Sjuhärads 
kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att 
det övergripande strategiska målet uppnåtts under året.

Vi bedömer att verksamheten i Sjuhärads kommunalförbund sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att det är angeläget att förbundets utveckling 
med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter. 

Vi bedömer den interna kontrollen som tillräcklig men att den kan utvecklas genom att Direktionen 
genomför en egen riskanalys.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2018 kan fastställas.

Borås 2019-04-09

Till Kommunfullmäktige i:
samtliga medlemskommuner 

i Sjuhärads kommunalförbund

Revisorerna, Sjuhärads 
kommunalförbund

Ingrid Isaksson Roger Fogelström 

Weine ErikssonUlf Tranefors-Gustafsson

Boris Preijde

Bilagor:
Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2018 
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018, Sjuhärads kommunalförbund



Sjuhärads kommunalförbund 2018
Revisionsredogörelse
I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet 
är tillräcklig. 

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad 
bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
fördjupade granskningar, specifika bevakningsområden och riskanalys/intern kontroll. Granskningen 
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i 
förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen 
kan verifiera måluppfyllelse. Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB 
och redovisas i Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018-12-31.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Kommunalförbundet redovisar ett överskott på 816 tkr jämfört med budget vilket är 1 136 tkr lägre 
överskott än 2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet jämfört med 2017 är den 
indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat förbundskansliet.

Förbundskansli och tillväxtmedel
• Redovisar ett underskott på 49 tkr jämfört med budget. Resultatet belastas med ökade 

kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20.

Navet
• Redovisar ett överskott på 419 tkr vilket är i nivå med 2017. I huvudsak kan överskottet 

förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre personalkostnader 
samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden september till december.

Medarbetarcentrum 
• Redovisar ett överskott på 346 tkr jämfört med budget. Avvikelsen kommenteras inte av 

direktionen.

Närvårdssamverkan
• Redovisar ett överskott på 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med 

från 2017 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än 
budgeterat. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör 
för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med 
beslutad styrmodell

Medfinansiering av E20.
• Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden 

av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till 
Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus så kallat anläggningsindex. Tidigare 
uppgifter om anläggningsindexuppräkning motsvarade en avsättning i budget om cirka 
300 tkr för 2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva 
merkostnader. Vid delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 
700 tkr. Utvecklingen av anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska 
resultatet innebär en samlad merkostnad om ca 1 000 tkr för 2018. Kostnadsökningen 
har hanterats inom ramen för tillväxtmedel men förbundet centralt har även belastats med 
ökade kostnader om drygt 600 tkr.
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Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Förbundet har ett övergripande strategiskt 
mål som styr verksamheten:

”Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”

Verksamheten når målet genom:

• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 

• Gränsöverskridande möten och samverkan 

• Främja innovation och nytänkande

De strategiska målet bryts ned i effektmål eller resultatmål för respektive verksamhetsområde. 

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. 
Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt 
kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt 
verksamhetsområde. Beredningsgrupper och verksamhetsdelar redovisar måluppfyllelse var för sig.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Förbundet bedömer i årsredovisningen måluppfyllelsen i förhållande till det strategiska målet.

0   0   1   0 – av 1 strategiska mål

Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts 
skett för delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten 
redovisar en god måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. 
Förbundets bedömning är att verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att 
Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.

Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7)
För året har direktionen satt fyra effektmål för området:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för ex. bostäder, 
service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen

• Infrastruktur och kollektivtrafik 
Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete och studier inom delregionen 
samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg

• eSamhälle och eHälsa  
Vara väl rustad för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare 
och organisationer samt effektiv intern ärendehantering

• Näringsliv  
Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. 
Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas 
ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av 
ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0   1   3   0 – av 4 effektmål
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Det mål som inte uppnåtts är:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen delredovisades i december 
2018 och slutredovisas under 2019. Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning 
under 2019. Förbundets bedömning är att målet är delvis uppfyllt.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 
10 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/
delmoment dels i förhållande till effektmålen men även under rubriken ”övriga verksamheter regional 
utveckling” i årsredovisningen.

Välfärd och kompetens 
För året har direktionen satt fem effektmål för området:

• Kompetensförsörjning 
Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna 
matchning leder till ökad tillväxt

• Skolavhoppen ska minska  
Antal unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska

• Studie- och yrkesvägledning 
Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom 
utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden 
vara känd och eftertraktad

• Öppna jämförelser  
Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet

• Integration  
En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

1   1   3   0 – av 5 effektmål

Det mål som inte uppnåtts är:

• Skolavhoppen ska minska  
Under året har åtta ungdomar skrivits in i projektet och ytterligare cirka 50 elever 
kommer att erhålla riktade insatser under 2019. Den psykiska ohälsan är stor bland 
de elever som inte fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett utvecklingsarbete 
påbörjats för att skapa en bättre samverkan mellan elevhälsa, primärvård och socialtjänst 
i syfte att ge elever som lider av psykisk ohälsa rätt hjälp i rätt tid. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med upprättad plan. Målet anses av förbundet som delvis uppfyllt.

• Integration  
Under året har strukturen anpassats och informationsflödet mellan stat och kommuner 
säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den organisatoriska modell som 
länsstyrelsen förordar. Förändringarna innebär att information och möjlighet till 
kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. Insatser för samverkan mellan 
kommunerna har inte i tillräcklig utsträckning kunnat genomföras enligt förbundet.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 
14 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/
delmoment i förhållande till effektmålen.
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Medarbetarcentrum
Det strategiska målet ska nås genom fyra effektmål som är:

• Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten 
i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.

• Genom dialog med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling 
och utbud.

• Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för 
att stärka och utveckla chefernas ledarskap.

• Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten 
hos medlemskommunerna. Det ska göras genom att på uppdrag medverka i chef- och 
grupputvecklingsuppdrag.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0   0   4   0 – av 4 effektmål

Navet Science Center
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar 
och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Navet Science Center redovisar inte 
vad de gjort för att nå det övergripande strategiska målet. Däremot har de satt upp 13 resultatmål. 
Navet Science Center redovisar måluppfyllelsen enligt nedanstående.

1   0   11   1 – av 13 resultatmål

Det resultatmål som inte har uppnåtts är:

• Minst 25 000 besökare på helger och lov 
På grund av den varma sommaren var det färre besökare än tidigare år.  
Utfallet blev 19 356.

Det resultatmål som inte rapporteras är:

• Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik 
Uppdraget avslutades under 2017

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
I Budget och verksamhetsplan 2018 för Sjuhärads kommunalförbund fastställs att Närvårdskontorets 
mål för 2018 är att främja samverkan och ge stöd till alla ingående parter, utifrån behov.

Stadsrevisionen noterar att det i Kommunalförbundets årsredovisning 2018 bifogas årsredovisning 
2018 för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. I närvårdssamverkans årsredovisning redogör man för 
måluppfyllelsen i förhållande till 13 olika mål för året. Det framgår även att man gjort en granskning 
av målen 2018 i syfte att stärka målen inför 2019. I Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs plan och 
budget för 2019 ska innehålla ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp i syfte 
att mäta kvalitéten i bland annat vårdövergångarna. 

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de 
gjort för att närma sig det strategiska målet och uppnå effektmålen. Majoriteten av målen är inte 
specifika, mätbara eller tidsbundna. Förbundet genomför en skattning i förhållande till uppställda 
effektmål/resultatmål huruvida målet har uppnåtts under året eller inte. I årsredovisningen redogör 
förbundet även för en bedömning om det övergripande strategiska målet har uppnåtts.  
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap § 1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god 
ekonomisk hushållning. Kommunal redovisningslag 4 kap. § 5 fastställer att Kommunalförbundets 
förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna enligt 11 kap. 6 § 
Kommunallagen har uppnåtts och följts. God ekonomisk hushållning innefattar enligt Kommunallagen 
såväl finansiella mål som mål och riktlinjer för verksamheten. Under rubriken ”God ekonomisk 
hushållning” redogörs för bedömning av nivå gällande förbundets egna kapital samt nivån på det 
egna kapitalet vid 2018 års utgång. 

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten. Utöver de 
fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans 
med medlemskommunerna initierat och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan 
och gemensam dataskyddsverksamhet samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan. 

Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som de verksamhetsmässiga 
målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Specifika bevakningsområden
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat nedanstående område.

Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund
Revisorerna genomförde under 2017 en fördjupad granskning av projektstyrningen i Sjuhärads 
kommunalförbund. I granskningen konstaterades att inget av de prioriterade målområdena var nedbrutna 
på Sjuhäradsnivå och därmed inte mätbara. Förhållandena bedömdes försvåra förbundets möjlighet 
att ställa krav på projektansökningars målbilder. Revisorernas bedömning var att projektstyrningen 
i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte var helt ändamålsenlig. Direktionen behövde 
förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden. Det är också 
utifrån av Direktionen utfärdade mätbara mål som projekt bör utvärderas och beviljas medel.

Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes under 2018 
ett arbete inom förbundet för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den 
framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten 
samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas 
för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt den nya modellen 
inleds under våren 2019 och ligger till grund för utlysningen av tillväxtmedel 2020. 

Fördjupad granskning
Revisorerna har inte genomfört någon fördjupad granskning avseende Sjuhärads kommunalförbund.

Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning, samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Direktionen har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Revisionen noterar att uppföljning 
och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs 
inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll är antagen den 8 december 2017 och omfattar tre kontrollmoment, 
riskanalysen 16 identifierade risker. Utöver planen för intern kontroll har förbundet också tagit 
fram en lista med nio övriga kontrollpunkter. Samtliga kontrollmoment i planen för intern kontroll 
är avrapporterade till direktionen den 22 februari 2019. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Direktionen har inte gjort någon egen riskanalys men 
godkänt förvaltningens riskanalys. I beslutet för intern kontroll redovisas hur kommunalförbundet 
arbetar med intern kontroll.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning utgår bedömningarna 
från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade 
aktiviteter som avser budgetåret 2018. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för 
intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall 
också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet. 

Revisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda aktiviteter/
uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att kommunalförbundet analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man 
inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört aktiviteter.

Kommunalförbundet har i ”Budget och verksamhetsplan år 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund” beslutat om ett övergripande strategiskt mål. För att nå det strategiska målet 
har förbundet beslutat om sammantaget 13 effektmål, 13 resultatmål och 24 viktiga aktiviteter/
delmoment för 2018. Sjuhärads kommunalförbund gör med utgångspunkt från årsredovisningen 
en bedömning av om man nått uppsatta effektmål/resultatmål och om förbundet har uppnått det 
övergripande strategiska målet under året. Vidare görs inom ramen för måluppföljningen i huvudsak 
en uppföljning av årets viktiga aktiviteter.

Revisionen konstaterar att Sjuhärads kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 
effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att det övergripande strategiska målet uppnåtts under 
året. Revisonen har tidigare år poängterat vikten av att Direktionen arbetar fram mätbara mål som 
blir styrande för verksamheten, och som är möjliga att följa upp. Revisionen bedömer att majoriteten 
av målen som avser 2018 även fortsatt inte är specifika, mätbara eller tidsbundna vilket medför 
att måluppfyllelsen är svår att verifiera med revisionell säkerhet. Revisionen ser dock positivt på 
att förbundet genomför en egen skattning av måluppfyllelsen inom ramen för årsredovisningen. 
Direktionen har under verksamhetsåret tagit fram en ny modell för att tydliggöra mätbara mål och 
rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet. Den nya modellen kommer användas 
fr.o.m. 2019. Revisionen kan konstatera att förbundet påbörjat en positiv utveckling av uppföljningen 
av måluppfyllelsen under 2018.

Det ekonomiska resultatet för kommunalförbundet visar på ett överskott mot budget på 816 tkr.

Kommunalförbundets uppföljning av den interna kontrollen innehåller mindre analyser och åtgärder. 
I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska 
risker. Direktionen har antagit internkontrollplanen men deltog inte i framtagandet av riskanalysen. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen. 

Revisionens sammantagna bedömning är att förbundet fortfarande har brister i måluppföljning och 
målformulering. Mot bakgrund av de förbättringar som genomförts under 2018 och att förbundet 
genomfört en egen skattning av måluppfyllelsen för året bedömer dock revisorerna att verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisonen vill i 
sammanhanget framhålla att förbundets utvecklingsarbete med att åtgärda identifierade brister 
inom området bör fortsätta även under 2019. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men 
kan utvecklas genom att Direktionen genomför en egen riskanalys.
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1 Politisk representation  

1.1 Direktion 
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft fem 
sammanträden under 2018. 
 
 

Ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stad 
1e vice ordförande tom 180430 Crister Persson (C) Tranemo kommun 
1e vice ordförande from 180501 Tomas Johansson (M) Marks kommun 
2e vice ordförande tom 180430 Tomas Johansson (M) Marks kommun 
2e vice ordförande from 180501 Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 

Ledamot Peter Rosholm (S) Bollebygds kommun 
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad 
Ledamot Johnny Carlsson (C) Herrljunga kommun 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun 
Ledamot Mattias Josefsson (S) Ulricehamns kommun 
Ledamot tom 180430 Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 
Ledamot from 180501  Lennart Haglund (C) Tranemo kommun 

Ersättare Christer Johansson (M) Bollebygds kommun 
Ersättare Morgan Hjalmarsson (L) Borås Stad 
Ersättare Malin Carlsson (S) Borås Stad 
Ersättare Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun 
Ersättare Lisa Dahlberg (S) Marks kommun 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun 
Ersättare Tony Hansen (S) Tranemo kommun 
Ersättare Roger Wilhelmsson (M) Ulricehamns kommun 
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun 

Adjungerad Ann-Charlotte Stenkil (M) Varbergs kommun 
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun 
Adjungerad Cristina Bernevång (KD)  
Adjungerad Lennart Andreasson (V)  
Adjungerad Tom Andersson (MP)  
Adjungerad Crister Spets (SD)  
Adjungerad Anders Leijonhielm (-) Tidigare LPO Svenljunga 

 
  



 

5 
 

1.2 Revisorer 
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark 
och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. 
Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

   
Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad 
Ordinarie Roger Fogelström (M) Marks kommun 
Ordinarie Ulf Tranfors-Gustafsson (M) Tranemo kommun 
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun 
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun 
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad 
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun 
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns kommun 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Organisation och verksamhetsidé 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån 
kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter och 
ersättare. Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en 
viss röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. 
Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt 
kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
Utöver Direktionen och beredningarna finns en politisk styrgrupp för Navet science center och ett 
delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna 
och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen 
för VästKom. 
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom olika ansvarsområden deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och 
nationell nivå. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå 

2.1.1 Mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område 
att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande 
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

2.1.2 Finansiering av verksamheten 
Förbundet bedriver utöver basverksamhet även delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal 
med Västra Götalandsregionen.  
 
Verksamhetens basverksamhet finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna men 
även via bidrag för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Business Region Borås och 
dataskyddsverksamheten finansieras i särskild ordning av medlemskommunerna. Medarbetarcentrum och 
Navet science center finansieras utöver verksamheternas egna intäkter via medlemsavgifter från deltagande 
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kommuner och förs som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Detta gäller även 
Närvårdssamverkan som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
 
Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Förbundskansli samt tillväxtmedel Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 2 kr/invånare till Västkom 

Varberg 11 kr/invånare 
Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare 
Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 

temporära projektmedel  
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster 
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 50 % 
 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden av E20 på 
sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års 
penningvärde plus så kallat anläggningsindex.  
 
Tidigare uppgifter om anläggningsindexuppräkning motsvarade en avsättning i budget om cirka 300 tkr för 
2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva merkostnader. Vid 
delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 700 tkr. Utvecklingen av 
anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska resultatet innebär en samlad merkostnad 
om ca 1 000 tkr för 2018. Merparten av kostnadsökningen har hanterats inom ramen för tillväxtmedel, men 
mot bakgrund av den kraftiga kostnadsökningen har även förbundet centralt belastats med ökade kostnader 
om drygt 600 tkr. 
 
Förbundet har under året tagit beslut om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 1 
januari 2019. Enligt beslutet skulle inlösen av pensionsskulden belasta 2018. Inbetalningen kommer dock inte 
att ske förrän under första kvartalet 2019 och därmed påverkas inte balansen och likviditeten 2018.  
 
Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att 
kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen ska bidra till att 
stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och 
effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i 
Boråsregionen. 
 
I februari 2018 beslutade Direktionen att förbundet skulle inrätta en delregional funktion för 
dataskyddsombud. Sommaren 2018 anställdes två dataskyddsombud som har i uppgift att hantera och 
samordna dataskyddsfrågor för sju av åtta medlemskommuner, ett antal kommunala bolag samt Södra 
Älvsborgs Räddningsförbund (SERF) och Samordningsförbundet.  
 
Ytterligare tre verksamheter och projekt startade upp under året; framtagande av Framtidsbild Boråsregionen, 
Miljöstrategisk samverkan samt Besöksnäring. Dessa fanns med i budget 2018 och redovisas under 
måluppfyllnad. 
 
Under 2018 certifierades Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo som ett lokalt Vård- och 
omsorgscollege.  
 
Kulturskolans flytt till Simonsland som närmaste granne till Navet har medfört stora ombyggnationer som 
påverkat Navets verksamhet. Under året har en omförhandling av ytor gällande Navets verksamhet 
genomförts och ett nytt hyresavtal tecknats inför 2019. 
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2.3 Väsentliga personalförhållanden 
Antal anställda på förbundet under 2018 var totalt 44,13 åa i jämförelse med 2017 då antalet var 40,07 
årsarbetare, se bilaga 1. Då det skett en förändring i beräkningen av sjukfrånvaro redovisas endast total 
sjukfrånvaro för 2017. 
 

Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro 

2018 
3,2 % 

2017 
4,8 % 

Varav kvinnor 4,5 %  
Varav män 0,7 %  
Varav över 60 dagar 1,7 %  
Varav kvinnor över 60 dagar 2,6 %  
Varav män över 60 dagar 0  
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3 Resultat 2018 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 tkr lägre än 2017. 
Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 
2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av 
E20 som delvis belastat förbundskansliet (se 2.2). 
 
Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 2017. Medarbetarcentrum gör ett 
resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017. Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket 
kan förklaras med att det interna överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019.  

3.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd 
budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med 
tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa 
större skillnader inom förbundets verksamheter. 
 
Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 49 tkr. Resultatet belastas med ökade kostnader för 
anläggningsindex för utbyggnad av E20.  
 
Medarbetarcentrum prognosticerade ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. 
långtidssjukskrivning. Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre 
personalkostnader beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster.  
 
Närvårdssamverkan prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta 
aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. Närvårdskontorets faktiska 
resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
 
Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med delårsbokslutet. Resultatet för helåret 
blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i 
kombination med något lägre personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för 
perioden september till december.  

3.2 Balanskravsutredning 
Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2018. Förbundet använder inte 
resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen   + 816  
Reduceringar och justeringar                                   0   
Balanskravsresultat     + 816 

3.3 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget 
kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är 
motiverat. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr,  
Navet 2 741 tkr och Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade 
verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.  
  



 

10 
 

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av nio effektmål 
anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som inte kan anses vara uppfyllt. 
Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter 
som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat 
och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet samt 
påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de 
finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses 
vara uppfyllda.   

3.4 Verksamhetens förväntade utveckling 
Kommunalförbundet har en aktiv och samordnande roll för delregionen i arbetet med att utforma nästa 
regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030 samt Ny regional kulturstrategi och plan för 
Västra Götaland 2020–2023. Båda dessa styrdokument kommer att ha stor påverkan på verksamheterna i 
Boråsregionen.  
 
Parallellt med processen att ta fram en ny regional kulturstrategi pågår ett arbete inom Boråsregionen att ta 
fram en ny delregional kulturplan för samma period som ska styra samarbetet mellan medlemskommunerna 
inom kultursamverkan de kommande åren. 
 
Förbundet och kompetensforumgruppen fortsätter sitt arbete att genom fördjupad samverkan mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare säkerställa tillgången på utbildning som leder till sysselsättning. En av 
utgångspunkterna är den analys som VGR gjort gällande basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. 
Analysen delredovisades under hösten 2018 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för vilka insatser som 
ska genomföras under kommande år. 
 
Arbetet med Vård- och omsorgscollege fortsätter; både på regional och lokal nivå. Under 2019 kommer 
Bollebygd och Borås att certifieras som lokalt Vård- och omsorgscollege.  
 
Under 2019 fortsätter de nya verksamheterna och projekten Dataskyddsombud, Framtidsbild Boråsregionen, 
Miljöstrategisk samverkan och Besöksnäring i full skala. 
 
Perioden 2019/21 satsar Navet kraftfullt för att kunna vara en del i arbetet med de globala målen. Många 
insatser som sker under 2019 kommer att handla om fullföljda studier. Navet kommer att utveckla nya 
program för barn, unga och vuxna på eftermiddagar och för familjer på helger och lov. 

3.5 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  
Saldot på koncernkontot har flyttats från Kassa och bank till Fordringar hos Borås stad. I samband med  
detta har 2017 års siffra justerats på motsvarande sätt. 

3.6 Investeringsverksamhet 
Navet har under året investerat i belysning och trådlöst nätverk samt byggt en vägg motsvarande 363 tkr. 

3.7 Intern kontroll 
Uppföljning av intern kontrollplan för 2018 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2019 fattades av Direktionen 2018-12-07 som också beslutade att Direktionen ska medverka i 
arbetet med att genomföra risk- och väsentlighetsanalys inför 2020. 
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4 Måluppfyllelse 

4.1 Måluppfyllelse effektmål regional utveckling 
Förbundets verksamhet inom området hållbar utveckling Sjuhärad handlar till stor del om att biträda 
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och 
utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, kollektivtrafik, tillväxt, 
kultur, eSamhälle, miljö, besöksnäring samt näringsliv. 
 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020. 
 
Mål Resultat 2018 
Framtidsbild Boråsregionen 
Genom gemensam regional planering ge goda 
planeringsförutsättningar för markanvändning för 
ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter 
för hela Boråsregionen. Den förväntade effekten 
av den kommande struktur- och framtidsbild är 
att den ska fungera som vägvisare/kompass för 
att styra medel och resurser till de framtagna 
prioriterade fokusområdena. 
 

Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för 
Boråsregionen pågår. Det är väl förankrat i 
medlemskommunerna och en arbetsgrupp med 
representanter från varje kommun har arbetet 
aktivt under hösten. Ett utkast till 
nulägesbeskrivning av Boråsregionen är 
framtagen. Även bearbetade statistikuppgifter är 
framtagna, dels för att kopplas till Framtidsbilden, 
dels för att utgöra ett kunskapsunderlag. Arbetet 
med att utarbeta en framtidsbild för 
Boråsregionen delredovisades i december 2018 
och slutredovisas under 2019. 
 
Förbundet har även deltagit i framtagandet av en 
ny strukturplan för Västra Götalandsregionen, 
vilken är en viktig faktor för det fortsatta arbetet 
med den egna framtidsbilden.  
 
Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning 
under 2019. Bedömningen är att målet är delvis 
uppfyllt. 

Infrastruktur och kollektivtrafik  
Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur 
förväntas underlätta pendlingsresor för arbete och 
studier i delregionen. Detta tillsammans med 
arbetet för en utökad arbetsmarknadsregion, 
främst mot Göteborg ger goda förutsättningar att 
uppnå målet med att Sjuhärad ska vara en bra 
plats att bo och leva i. 
 

Förbundet har aktivt arbetat med att underlätta för 
pendlingsresor genom att i första hand föra fram 
medlemskommunernas synpunkter och behov i 
remisshantering. Exempel på remissvar som 
hanterats är förslaget till ny zonstruktur samt 
västtågsutredningen. Utöver ovanstående har 
förbundet framfört delregionens behov till 
kollektivtrafiknämnden i samband med de 
delregionala kollektivtrafikråden.  
 
Ett direkt resultat av insatserna är beslutet att 
utreda möjligheten att etablera busslinjer till och 
från Landvetter flygplats, vilket är en viktig faktor 
för att underlätta arbetspendling. En inventering 
av resandet från Boråsregionen till 
flygplatsområdet är genomförd och redovisad. 
Arbetet går vidare med framtida resande. 
 
I den regionala planen avseende 
transportinfrastruktur som fastställdes under våren 
2018 har förbundet via sina medlemskommuner 
framfört prioriterade satsningar i Boråsregionen. 
Resultatet av det gemensamma arbetet har 
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resulterat i att Boråsregionen fått med flera viktiga 
åtgärder för att förbättra den samlade 
infrastrukturen i Boråsregionen avseende såväl 
vägsatsningar som förbättringar på den 
spårbundna trafiken. Exempel på prioriterade 
brister som återfinns i den regionala planen är 
utbyggnad och förbättringar av vägarna 51, 41, 27 
samt 180. Vad gäller satsningar på spårbunden 
trafik har Boråsregionen i förhållande till andra 
delregioner lyckats väl genom att få med ett flertal 
tidsbestämda prioriteringar.   
 
Det gemensamma arbetet med samhällsplanering i 
stråket Göteborg – Borås samordnas tillsammans 
med Göteborgsregionen, GR. En ny treårig 
handlingsplan med ett projektinriktat arbetssätt 
och en ny organisation är beslutad, vilken ligger till 
grund för det fortsatta arbetet. 
 
Ett antal beslutade förstudier och projekt är 
påbörjade. Kommunalförbundet har under 2018 
deltagit i Tillväxtverkets lärprojekt om BRP+, ett 
mätsystem för att följa upp hållbar utveckling och 
livskvalitet. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

eSamhälle och eHälsa 
Att genom eKontoret erbjuda kommunerna stöd 
inom digitaliseringsområdet ges möjlighet att dela 
resurser och kunskap och därigenom vara väl 
rustade för att nyttja digitaliseringens möjligheter. 
Allt i syfte att förbättra service till invånare och 
företag samt effektivisera informations-
hanteringen i den egna verksamheten. 
 

Förbundet har genomfört ett 60-tal aktiviteter, 
framförallt inom området e-tjänster.  
Informationssäkerhetsutbildningar har genomförts 
och därmed säkerställt en förstärkt kompetens 
kring den nya dataskyddsförordningen. 
  
En särskild två-årig satsning inom området eHälsa 
har påbörjats. Med eHälsa avses 
verksamhetsutveckling genom användning av 
eHälsolösningar och välfärdsteknik. Boråsregionen 
har inrättat en eSamordnartjänst med fokus på 
eHälsa. 
  
Kunskapsöverföring har i övrigt skett genom 
återkommande nätverksträffar inom eHälsa och 
eSamhälle. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Näringsliv - Business Region Borås, BRB 
Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet 
med antagen verksamhetsplan. Samordningen 
med kommunernas näringslivskontor ska 
förstärkas och fördjupas ytterligare under året. 
Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst 
en förfrågan av ett utländskt företag att etablera 
sig eller investera i Boråsregionen. 
 

Under 2018 har förbundet slutit ett samarbetsavtal 
med Business Sweden gällande utländska 
direktinvesteringar. Avtalet innebär att 
Boråsregionen nu är en formell part till Business 
Sweden och därmed ges tillgång till det nationella 
systemet för utländska direktinvesteringar. 
 
Samverkan mellan kommunerna har förstärkts 
inom en rad områden. Presentationsmaterial om 
regionens styrkor och tillgänglig mark har 
utarbetats. Implementering av ny och gemensam 
hemsida översatt till engelska, tyska och kinesiska 
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har lanserats. Ett intensivt delregionalt arbete med 
att samordna exempelvis marktillgång har 
inneburit att delregionen nu är mer 
investeringsklar för utländska investeringar. 
 
En förfrågan från utländsk investerare har lämnats 
under året där BRB bistått i arbetet och i 
kontakterna med Business Sweden. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

4.2 Övriga verksamheter regional utveckling 

4.2.1 Tillväxtprogram 
För att uppfylla målen i den antagna delregionala strategin för tillväxt och utveckling i Boråsregionen pågår 
ett löpande arbete med fördelning av tillväxtmedel utifrån prioriterade målområden. Totalt beviljades 20 av 
22 inkomna ansökningar medel inom tillväxt, miljö och kultur. Fyra av nio inkomna ansökningar beviljades 
medel för förstudier under 2018. VGR har sammanställt en analysrapport med uppföljning av delregionala 
tillväxtmedel för utfall 2017.  
 
Utifrån den analys för kvalitetssäkring av målstyrningen när det gäller tillväxtmedel som genomförts, införs 
en ny tredelad modell för fördelning av delregionala tillväxtmedel under 2019/2020. En begränsad utlysning 
av tillväxtmedel, enligt den gamla modellen genomförs 2019 parallellt med införandet av den nya modellen. 
En direktupphandling för att göra en analys av näringslivets behov i Boråsregionen utlystes i december som 
en del i införandet av ny tillväxtmodell. 
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.2 Kultur 
Kulturarbetet utgår från Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016–2019. De 
kulturprojekt som beviljades medel 2018 bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen.  
Dialogmöte om kulturutveckling har planerats under våren i samarbete med Kultur i Väst och en temadag 
för Boråsregionens kulturprojekt arrangerades i oktober i samarbete med Kultur i väst. Borås internationella 
skulpturbiennal blev 2018 en del av målet att stödja regionaliseringen av internationella festivaler. Som ett led 
i processen att ta fram en ny regional kulturstrategi för perioden 2020-2023 genomfördes en delregional 
kulturpolitisk dialog i Borås för ansvariga politiker och tjänstemän i november under ledning av regionens 
kulturnämnd. Arbetet med en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020-2023 påbörjades samtidigt. 
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.3 Besöksnäring  
I maj startade projektet Destination Boråsregionen med syfte att effektivt samverka i regionen för att 
utveckla, engagera och synliggöra delregionen. Projektet ska skapa en struktur för samverkan mellan 
medlemskommunerna i besöksnäringsfrågor samt ta fram en strategi för besöksnäringen i delregionen. Det 
långsiktiga målet för projektet är fler besökare, fler arbetstillfällen samt ökad omsättning i 
besöksnäringsföretagen. Ett nätverk har skapats och flera möten med olika aktörer har genomförts, bland 
annat med Turistrådet Västsverige, övriga delregioner samt Sveriges kommuner och Landsting. En 
handlingsplan för projektet beslutades politiskt under oktober månad.  
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.4 Strategisk miljösamverkan 
Ytterligare ett projekt som startat upp under 2018 handlar om miljöstrategisk samverkan. Miljöinsatserna 
inom Boråsregionen ska skapa en hållbar framtid genom att stimulera modeller för hållbar 
landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt att utveckla miljölösningar med ambition att påverka 
globalt via affärsdriven miljöutveckling. Ett förslag på struktur och organisation har tagit form under året. 
Projektets uppstart inleddes med möten med tjänstemän i medlemskommunerna, länsstyrelsen, Västra 
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Götalandsregionen, Göteborgsregionen samt Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund. En 
nätverksgrupp har bildats bestående av tjänstemän med någon form av insyn i kommunens miljöstrategiska 
arbete. Gruppen har tagit fram en grund för att hur arbetet ska fortskrida. Samarbetet med de andra 
aktörerna har tagit form och går nu in i nästa skede av samverkan. 
 
Projektet har genomförts enligt plan och planerade aktiviteter för 2018 är genomförda. 

4.2.5 Dataskyddsombud 
Under året har en gemensam dataskyddsverksamhet inrättats där sju av Boråsregionens åtta 
medlemskommuner deltar. Utöver att säkerställa kompetens har satsningen inneburit en effektiv 
resurshantering och en god service till invånare och företag. Följande aktiviteter har genomförts under året: 
 

Utarbetande av verktyg, metoder och riktlinjer • Mognadsmatris - för egenutvärdering av 
dataskyddsarbetet 

• Granskningsformulär – för utvärdering av 
regeluppfyllnad enligt dataskyddsförordningen 

• Metod för genomförande av konsekvensbedömning 
(DPIA) 

• Framtagande av riktlinjer för bildpublicering och 
ostrukturerad data 

Rådgivning och workshops • Incidenthantering 
• Rådgivningsmöten  
• Personuppgiftsbehandling i kommuner 
• Konsekvensbedömning av upphandling av 

Trygghetssystem inom vård- och äldreförvaltningen 
• Genomlysning av Drönar- och 

kamerabevakningsprojekt inom SERF 
Information och nätverk • Kartläggning av personuppgiftsansvariga och 

redovisning av planerade aktiviteter 2019 för 
berörda grupper 

• Informationssäkerhetsnätverk inom Boråsregionen 
• Skapat ett nätverk för DSO i Västsverige 
• DSO-nätverk för Räddningsförbund i Västsverige 

Kompetensutveckling DSO • DSO-certifiering 
• Personuppgiftsbehandling i kommunal verksamhet 
• Kommunallagen och Förvaltningslagen 
• ISO 27002-utbildning 

Granskning • Initierat granskning av Boråsregionens 
kommunalförbund 

 

4.2.6 Intressebolag 
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom en löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd.  

4.3 Måluppfyllelse effektmål välfärd och kompetens 
I beredningens ansvarsområde ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt 
individ- och familjeomsorg inom välfärdsområdet. Inom området kompetens är inriktningen till största del 
fokuserad på gymnasie- och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens 
arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.   
 
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner 
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. 
Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
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Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020. 
 
Mål Resultat 2018 
Kompetensförsörjning 
Utbildningsutbudet ska breddas och 
innehållet ska utgå från den kompetens som 
efterfrågas så att matchningen leder till ökad 
tillväxt. 
 

Med målsättningen att stärka insatserna kring den 
strategiska kompetensförsörjningen har 
kompetensforumgruppen gjort en nystart i sitt arbete. 
En viktig aktivitet har varit att tillsammans med flera 
utbildningsanordnare samt vuxenutbildningen i 
Boråsregionen agera gemensamt för att erhålla fler YH-
utbildningar. Insatser har skett genom att kvalitetssäkra 
ansökningar, fördjupade kontakter med relevanta 
nationella aktörer m.m. I jämförelse med de senaste tre 
åren har Boråsregionen beviljats fler YH-utbildningar.  
 
Under 2018 året beviljades sex nya  
YH-utbildningar, 11 utbildningar har varit pågående 
och 5 nya ansökningar har utarbetats. Under 2017 
beviljades 1 utbildning och 6 utbildningar var pågående. 
 
Inom ramen för kompetensforumgruppen har uppdrag 
lämnats till VGR att genomföra en analys av 
basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. 
Analysen slutredovisas under våren 2019 och kommer 
att utgöra ett viktigt underlag för vilka 
kompetenssatsningar som ska genomföras. 
 
Utbildningsanordnarna har börjat arbeta 
tvärprofessionellt med både andra sektorer, parter och 
över de delregionala gränserna. Samarbetet har 
förhindrat ett parallellt utbildningsutbud och har istället 
lett till ett ännu bredare utbildningsutbud för regionens 
kommuninvånare. 
 
På uppdrag av kompetensforumgruppen har en 
tillväxtansökan formulerats i syfte att stärka 
samordningen av kompetensförsörjningsarbetet via en 
utveckling av funktionen kompetensmäklare.  
 
Under året har ett lokalt Vård- och omsorgscollege för 
kommunerna Mark, Ulricehamn, Svenljunga samt 
Tranemo certifierats. Ett förslag till lokal 
certifieringsansökan för parterna i de två återstående 
kommunerna Borås och Bollebygd har utarbetats. 
Certifiering förväntas ske i april 2019. 
 
En tillväxtansökan har formulerats i syfte att samordna 
och effektivisera kontakterna mellan arbetsgivare, 
utbildningssamordnare och studerande. Syftet är att 
implementera ett gemensamt webbaserat system för 
den praktikbaserade delen inom samtliga vård- och 
omsorgsutbildningar. Systemet ökar valmöjligheten för 
studerande samt ger arbetsgivare utökat utrymme att 
marknadsföra verksamheten 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen 
är att målet är uppfyllt. 
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Skolavhopp 
Antalet unga som väljer att avsluta sina 
gymnasiestudier i förtid ska minska.  
 

Inom ramen för förbundets verksamhet och i 
samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals 
kommunalförbund deltar fyra av Boråsregionens 
kommuner i ett ESF-projekt med målsättning att 
utveckla metoder för att minska skolavhopp och öka 
andelen elever som fullföljer sina studier.  
 
Insatserna från Boråsregion avseende skolavhopp har i 
huvudsak inriktats mot att utveckla det kommunala 
aktivitetsansvaret samt att utveckla metoder och rutiner 
för förbättrad övergång mellan grundskola och 
gymnasieskola. Under året har åtta ungdomar skrivits in 
i projektet och ytterligare cirka 50 elever kommer att 
erhålla riktade insatser under 2019.  
 
Den psykiska ohälsan är stor bland de elever som inte 
fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett 
utvecklingsarbete påbörjats för att skapa en bättre 
samverkan mellan elevhälsa, primärvård och 
socialtjänst i syfte att ge elever som lider av psykisk 
ohälsa rätt hjälp i rätt tid. 
 
Aktiviteter har genomförts i enlighet med upprättad 
plan. Målet anses delvis uppfyllt. 

Studie- och yrkesvägledning 
Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska 
vara ett högt prioriterat område inom 
utbildningssektorn. Som studerande och ung 
vuxen ska den regionala arbetsmarknaden 
vara känd och eftertraktad. 
 

Inom ramen för ESF-projektet Vägledning för livet har 
ett nätverk av studie- och yrkesvägledare formerats och 
är nu aktivt.  
 
Inom ramen för projektet har fyra skolor testat nya 
metoder för vägledning. Metoderna har i huvudsak 
varit inriktade mot att utveckla arbetsformerna mellan 
skola och arbetsliv samt digital vägledning. 
 
Studie- och yrkesvägledare i regionen har i syfte att 
utveckla vägledningsmetoderna deltagit i internationellt 
utbyte med Frankrike och Danmark.  
 
Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och 
metodhandledning har utarbetats. Sammantaget har 
samverkan och utbyte mellan studie- och 
yrkesvägledare utvecklats under projektperioden.  
 
Planerade aktiviteter har genomförts och bedömningen 
är att målet är uppfyllt. 

Kvalitetsutveckling 
Utveckla och förbättra effektivitet och 
kvalitet inom kommunernas sociala 
verksamheter t ex genom 
kompetensförsörjning, nyckeltal och 
nätverksarbete. 
 

Förbundet utgör i huvudsak ett stöd för kommunerna 
och en regional stödstruktur för kunskapsutveckling 
och samordning av regionala och statliga satsningar 
inom socialtjänst samt angränsande hälso- och 
sjukvård. För att säkerställa uppdraget driver och 
stödjer förbundet ett flertal nätverk samt utgör en 
brygga mellan den lokala, regionala och nationella 
nivån. 
 
Förbundet har under året genomfört samtliga planerade 
nätverksträffar med en rad olika chefsgrupperingar där 
samtliga kommuner i Boråsregionen deltar. Utöver 
nätverksträffar har förbundet bistått och lämnat stöd 
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till kommunerna löpande samtidigt som förbundet 
deltagit i de regionala stödstrukturerna.  
 
Förbundet utgör ett kunskapsstöd i partsspecifika 
frågor och bistår kommunerna i tolkningar av 
ansvarsgränser och avtal mellan parterna. Exempel på 
stöd från förbundet under året är arbetet med den 
nationella demensriktlinjen, lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt 
samarbete kring personer med spelmissbruk.  
 
En viktig uppgift för förbundet är att bidra till 
kompetensutveckling av kommunal personal. Ett flertal 
utbildningssatsningar samt föreläsningar har 
genomförts, riktade till olika målgrupper. Exempel på 
kompetensutvecklingsinsatser som genomförts är 
Yrkesresan, vilken är en bred satsning på 
kompetensutveckling för nyanställda socionomer. 
 
Planerade aktiviteter har genomförts och målet bedöms 
vara uppfyllt.  

Integration 
En god struktur och en utvecklad samverkan 
för integration i Sjuhärad. 
 

Insatser inom området integration syftar i huvudsak till 
att bygga upp en väl fungerande struktur mellan statliga 
myndigheter, Boråsregionens kommuner och övriga 
relevanta aktörer.  
 
Under året har strukturen anpassats och 
informationsflödet mellan stat och kommuner 
säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den 
organisatoriska modell som länsstyrelsen förordar. 
Förändringarna innebär att information och möjlighet 
till kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. 
 
Insatser för samverkan mellan kommunerna har inte i 
tillräcklig utsträckning kunnat genomföras. 
 
Boråsregionen har i huvudsak anslutit sig till den 
samverkansmodell som länsstyrelsen fastställt. 
Samverkansinsatser mellan kommunerna i frågor 
rörande integration kan dock behöva utvecklas varför 
målet inte till fullo kan anses uppnått.  
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4.4 Måluppfyllelse strategiskt mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område 
att bo, arbeta och leva i. Förbundets verksamhet, som i sin helhet bygger på samverkan, ska med ett tydligt och 
långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, genom gränsöverskridande möten och samverkan främja innovation och 
nytänkande för att nå det strategiska målet.  
 
Under året har förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra samverkanspartners genomfört 
en rad aktiviteter för att nå de effektmål som är beslutade för verksamheten. Utöver de riktade insatser som 
genomförts för att nå de uppsatta målen har flera nya samverkansinsatser startats. Exempel på områden som 
prioriterats under året är satsning på besöksnäringen, miljöstrategisk samverkan och delregional gemensam 
funktion för dataskyddsverksamhet. Samtliga insatser har skett i samverkan och med ett tydligt 
Sjuhäradsperspektiv. Förbundets bedömning är att de aktiviteter som genomförts under året i stor 
utsträckning bidragit till god måluppfyllelse för verksamheten i sin helhet. När det gäller målområde 
framtidsbild för Boråsregionen pågår detta arbete i enlighet med upprättad plan och med planerad 
slutredovisning under 2019. Insatser inom målområde minskade skolavhopp har i huvudsak skett med några 
av medlemskommunerna och i samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund. Insatserna 
inom området integration har i vissa delar försenats men kommer att fullföljas under 2019.  
 
Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts skett för 
delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten redovisar en god 
måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. Förbundets bedömning är att 
verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
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5 Medarbetarcentrum 

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en 
lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, 
trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare. 
Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring. 

5.2 Ekonomiskt utfall  
Medarbetarcentrum är en egen resultatenhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om  
445 tkr vid årets slut. Överskottet har två orsaker; personalkostnaderna har blivit lägre på grund av sjukdom i 
personalgruppen samt lägre konsultkostnader då person som skulle inhyras från Borås Stad, inte hade den 
tiden som planerats. Intäkterna för utförda tjänster har ökat mer än föregående år. Innan årsskiftet betalade 
en förvaltning större delen av köp (utförda tjänster) där insatsen avser 2019. 

5.3 Måluppfyllelse effektmål 
Mål Resultat 2018 
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för 
ett ökat användande av verksamheten i 
medlemskommunerna men också marknadsföring i 
icke medlemskommuner.  

Under året har totalt 24 verksamhetspresentationer 
genomförts där 248 medarbetare deltagit. 
Effekterna är större kännedom om verksamheten, 
fler reflekterande samtal och fler gruppuppdrag. 
 
Exempelvis har träffar med enskilda fackförbund 
genomförts med syfte att marknadsföra, informera 
och påminna om fackliga medlemmars möjlighet att 
använda Medarbetarcentrums tjänster. Även träffar 
med företrädare för Tranemo kommun och Borås 
Stad har genomförts.  
 
Dessa presentationer har bland annat resulterat i ett 
antal gruppuppdrag inom vård- och 
äldreförvaltningen samt förskoleförvaltningen i 
Borås Stad. Både uppdrag utförda 2018 och 
planerade inför 2019. 
 
Verksamheten har även fått heldagsuppdrag på en 
skola via Samordningsförbundet samt deltagit på 
seminarier, frukostmöten och föreläsningar för 
kompetenspåfyllnad.   
Effekterna av informationsinsatserna och det goda 
resultatet av insatserna har medfört en ökning av 
gruppuppdragen från 2017 till 2018 med över  
100 %.  
 
Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev 
under året. 
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Genom dialog med kommunernas personalenheter 
rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.  

Verksamheten arbetar kontinuerligt med dialog 
med kommunernas HR-avdelningar. Dialog har 
förts med flera förvaltningar kring behov av 
kompetenshöjning för chefer, både i Borås Stad, 
Svenljunga och Tranemo. Som en följd av dessa 
diskussioner har en skräddarsydd 
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ledarskapsutbildning för samtliga chefer inom vård- 
och äldreförvaltningen i Borås Stad tagits fram.  
I samband med en chefsträff med närmare 100 
deltagande chefer informerade Medarbetarcentrum 
om verksamhet och om ledarskapsutbildningen. 
Utbildningen startade i oktober 2018 med tre 
grupper bestående av 21 chefer. Målsättningen är 
att utbilda samtliga enhetschefer mellan 2018-2020. 
 
En annan effekt av chefsträffen var att flera chefer 
startat grupputvecklingsinsatser tillsammans med 
Medarbetarecentrum vilket påverkar grupp och 
individer i grupper med ökad hälsa, trivsel och 
prestation i gruppen. Detta kan kopplas till 
effektmålet nedan; att vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och 
social arbetsmiljö som bidrar till ökad hälsa hos 
medarbetarna.  
 
Sedan starten av Medarbetarcentrum 2006 har 
kontinuerliga styrgruppsmöten hållits. Under året 
har fyra möten ägt rum. I styrgruppen ingår 
samtliga personalchefer för respektive 
medlemskommun.  
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet 
(hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka 
och utveckla chefernas ledarskap.  

Under året har en ledarskapsutbildning genomförts. 
Totalt har sju ledarskapsutbildningar genomförts 
sedan 2012.   
 
Utbildningen har utvecklats utifrån erfarenheter av 
tidigare genomförda utbildningar och verksamheten 
har kontinuerlig dialog med Universitetslektor 
Johan Larsson, Gävle Högskola. 
Medarbetarcentrum har certifiering och 
godkännande att använda Johan Larsons 
reflektionsverktyg ”Ledarskapsbokslut”.  
 
I ledarskapsutbildningen har cheferna bland annat 
fått reflektera för att utvecklas och stärkas i sitt 
ledarskap. Effekterna de uppger är att de fått nya 
insikter, tid för reflektion med andra, ökad kunskap 
med teoretisk grund och en större förståelse för vad 
de behöver utveckla samt hur. De har även fått 
verktyg för att upptäcka beteenden i en arbetsgrupp 
och hitta lösningar i arbetsprocessen. Flera av dem 
uppger att de fått mer energi, fått mer trygghet, mer 
lugn och mer balans i rollen som ledare.  
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet 
med organisatorisk och social arbetsmiljö för att 
bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra 
med att öka attraktiviteten hos 
medlemskommunerna. Det ska göras genom att på 
uppdrag medverka i chef- och 
grupputvecklingsuppdrag. 

Efter avslutade gruppinsatser bedömer chefer och 
medarbetare att både grupprestationen och trivseln 
på arbetsplatsen ökat med i genomsnitt 20 %. 
Samtliga sju deltagande chefer anser att 
Medarbetarcentrums gruppinsatser bidragit till 
gruppens utveckling. Cheferna uppger att 
grupperna bland flera saker förbättrat 
kommunikationen vilket lett till ett öppnare klimat. 
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De ser en ökad arbetsglädje och stolthet samtidigt 
som medarbetarna blivit mer medvetna om sin egen 
roll i gruppen. 
 
Under året har fler gruppuppdrag med chef 
genomförts än vad som var budgeterat för 2018, 
vilket visar på ett stort intresse för gruppuppdrag. 
Då feedbacken från grupp och chef är positiva, 
bedömer verksamheten att målet med att vara med 
att bidra till ökad hälsa hos medarbetare och chef 
uppnåtts. Gruppuppdrag har drivits i alla 
kommuner och inom flera olika verksamheter; skola 
förskola, vård, sociala blocket, i ledningsgrupper 
med flera. Verksamheten får positiv feedback för 
gruppinsatser av både medarbetare och chefer. Vid 
senaste uppföljningen visar värdet av 
helhetsintrycket av gruppinsatserna på 5,5 av 6 
möjliga från cheferna och 4,65 från medarbetarna. 
Medarbetarcentrum fortsätter att jobba med 
utveckling och förbättringar av verksamheten 
kontinuerligt, vid uppföljningsarbetet får vi nya 
insikter och därför har nya kunskaper införskaffats. 
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

 

5.4 Måluppfyllelse strategiskt mål 
Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal.  
Tilläggstjänster är coachande samtal (inklusive livs- och karriärvägledning och omställningsuppdrag) chef- 
och grupputvecklingsuppdrag samt ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och 
Medarbetarcentrum ytterligare är uppföljning och dialog med befintliga medlemskommuner av största vikt. 
Vid intresse hos övriga kommuner i Boråsregionen finns möjlighet att lämna information om 
Medarbetarcentrums verksamhet. 
 
Basverksamheten med jobbmatchning och reflekterande samtal utförs enligt upparbetade rutiner och 
tillgänglighet. Under året har drygt hundra personer fått förändring, där 54 % av dessa förändringar är genom 
jobbmatchning. Databasen som bland annat används för jobbmatchningar har uppdaterats och utvecklats 
under året. 
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6 Navet science center  

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande 
ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla 
tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  

6.2 Årsberättelse 2018 
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar 
och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för 
förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.  
 
Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Navets verksamhet redovisas i bilaga 3. 
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7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

7.1 Verksamhet och målbild 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 tydliggör Närvårdssamverkans 
inriktning och styrning.  
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en person 
behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans uppdrag att 
arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra 
Älvsborg. 
 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och 
trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt 
på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

7.2 Årsberättelse 2018 
Det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan består av representanter från 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Samrådet beslutar om verksamhetsplan och 
årsberättelse.  
 
Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.  
 
Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Närvårdssamverkans verksamhet redovisas i  
bilaga 4. 
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8 Räkenskaper 

8.1 Resultaträkning 2018 Total 
Tkr, exkl interna poster 2018 2017 Not 

    
Verksamhetens intäkter 38 913 41 280 1 
Verksamhetens kostnader -64 199 -67 153 2 
Avskrivningar -311 -296  
    
Verksamhetens nettokostnader -25 597 -26 169  
    
Förbundsbidrag, Kansli 15 893 17 296 3 
Medlemsavgifter, Navet 7 305 7 126 4 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 310 2 254 5 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 280 1 762 6 
Finansiella intäkter 2 0  
Finansiella kostnader -1 377 -317 7 

    
Resultat före extraordinära poster 816 1 952  
    
Extraordinära intäkter 0 0  
Extraordinära kostnader 0 0  
    
Årets resultat 816 1 952  
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8.1.1 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 19 757 16 735 
Verksamhetens kostnader -34 292 -32 456 
Avskrivningar -33 -39 

   
Verksamhetens nettokostnader -14 568 -15 760 

   
Förbundsbidrag, Kansli 15 893 17 296 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -1 374 -312 

   
Resultat före extraordinära poster -49 1 224 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -49 1 224 

 
 

8.1.2 Resultaträkning Medarbetarcentrum  
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 773 724 
Verksamhetens kostnader -2 638 -2 632 
Avskrivningar 0 0 

   
Verksamhetens nettokostnader -1 865 -1 908 

   
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 310 2 254 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 

   
Resultat före extraordinära poster 445 346 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 445 346 
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8.1.3 Resultaträkning Navet science center 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 12 694 12 960 
Verksamhetens kostnader -19 301 -19 441 
Avskrivningar -278 -258 

   
Verksamhetens nettokostnader -6 885 -6 739 

   
Medlemsavgifter, Navet 7 305 7 126 
Finansiella intäkter 2 0 
Finansiella kostnader -3 -4 

   
Resultat före extraordinära poster 419 383 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 419 383 

 
 
 

8.1.4 Resultaträkning Närvårdssamverkan 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 8 419 13 696 
Verksamhetens kostnader -10 699 -15 458 
Avskrivningar 0 0 

   
Verksamhetens nettokostnader -2 280 -1 762 

   
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 280 1 762 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 

   
Resultat före extraordinära poster 0 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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8.2 Balansräkning  
 
Tkr 2018 2017 Not 

    
Anläggningstillgångar 2 051 3 373  
Maskiner och inventarier 1 539 1 486 8 
Värdepapper 512 512 9 
Bidrag till statlig infrastruktur 0 1 375 10 

    
Omsättningstillgångar 77 139 67 858  
Kundfordringar 4 123 1 458  
Fordringar hos Borås stad, (bankmedel) 68 227 57 485  
Övriga fordringar 0 261  
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester 4 770 8 640  
Kassa 19 14  
    
Summa tillgångar       79 190 71 231  
    
Eget kapital 10 543 9 727 11 
Därav årets resultat 816 1 952  
    
Avsättningar 30 023 26 128  
Avsättningar för pensioner 13 352 10 818 12 
Andra avsättningar 16 671 15 310 13 

    
Skulder 38 624 35 376  
Långfristiga skulder 96 121 14 
Kortfristiga skulder 38 528 35 255 15 

    
Summa eget kapital, avsättningar 79 190 71 231  
och skulder    
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8.3 Noter 

 2018 2017 
1 Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 5 699 5 809 
Bidrag från Regionen 17 693 24 530 
EU-bidrag 1 293 817 
Övriga intäkter 14 228 10 124 
Summa 38 913 41 280 

   
2 Verksamhetens kostnader   
Bidrag till projekt/verksamheter 8 842 11 182 
Bidrag till statlig infrastruktur* 1 375 1 375 
Personalkostnader 30 991 27 956 
Material och tjänster 22 991 26 640 
Summa 64 199 67 153 

   
3 Förbundsbidrag, kansli   
Bollebygd 715 700 
Borås 8 617 8 506 
Herrljunga 741 733 
Mark 2 684 2 655 
Svenljunga 836 827 
Tranemo 923 914 
Ulricehamn 1 880 1 849 
Varberg 686 674 
Vårgårda 890 878 
Överskott 2016, förs över till 2017 0 1 665 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2017 2 105 -2 105 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018 -4 184 0 
Summa 15 893 17 296 

   
4 Medlemsavgifter, Navet   
Borås 5 751 5 610 
Mark 672 655 
Svenljunga 205 200 
Tranemo 255 249 
Ulricehamn 422 412 
Summa 7 305 7 126 

   
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum   
Borås 1 451 1 416 
Mark 527 514 
Svenljunga 156 152 
Tranemo 176 172 
Summa 2 310 2 254 

   
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan   
Bollebygd 46 44 
Borås 556 549 
Herrljunga 48 47 
Mark 173 172 
Svenljunga 54 53 
Tranemo 60 59 
Ulricehamn 121 119 
Vårgårda 57 56 
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Fakturerat HSNK 1 115 1 100 
Överskott 2016 0 368 
Överskott 2017 805 -805 
Överskott 2018 -755 0 
Summa 2 280 1 762 

   
7 Finansiella kostnader   
Index E20 1 361 310 
Övrigt 16 7 
Summa 1 377 317 

   
8 Maskiner och inventarier   
Ingående balans 1 486 1 599 
Investeringar 364 183 
Avskrivningar -311 -296 
Utgående balans 1 539 1 486 

   
9 Värdepapper   
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512 
Gryning Vård AB   
   
10 Bidrag till statlig infrastruktur   
E20* 0 1 375 

   
11 Eget kapital   
Ingående eget kapital 9 727 7 775 
Årets resultat 816 1 952 
Utgående eget kapital 10 543 9 727 

   
12 Avsättningar för pensioner   
Pension inkl löneskatt 13 352 10 818 

   
13 Andra avsättningar   
Bidrag till statlig infrastrukur* 16 671 15 310 

   
14 Långfristiga skulder   
Investeringsbidrag Navet 96 121 

   
15 Kortfristiga skulder   
Semesterlöneskuld 1 765 1 867 
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 19 833 12 328 
Beslutade projekt 9 841 14 170 
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 495 1 445 
Momsskuld 717 0 
Leverantörsskulder 3 767 4 459 
Preliminär skatt 494 450 
Arbetsgivaravgift 532 477 
Övrigt 84 59 
Summa 38 528 35 255 

   
Interna poster på 2 730 tkr för 2018 och 2 835 tkr   
för 2017 har exkluderats från resultaträkningen.   
   
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20  
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex.  
Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. För 2017 tillkommer 
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indexuppräkning med 310 tkr. För 2018 tillkommer indexuppräkning med 1 361 tkr. 
   
 Upplösning tkr 

 2013 års prisnivå Index 
2014 9 500 0 
2015 1 375 0 
2016 1 375 0 
2017 1 375 310 
2018 1 375 1 361 
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8.4 Kassaflödesanalys 
 
Tkr    2018 2017 

      
Den löpande verksamheten    
      
Årets resultat före extraordinära poster 816 1 952 
Justering för av- och nedskrivningar 311 296 
Justering för gjorda avsättningar  3 895 1 967 

      
Medel från verksamheten före  5 022 4 215 
förändring av rörelsekapital    
      
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 1 465 -3 060 
Ökning kortfristiga skulder  3 273 3 478 

      
Kassaflöde från den löpande   9 760 4 633 
verksamheten     
      
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -363 -183 

      
Finansieringsverksamheten    
      
Minskning av långfristig skuld  -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 1 375 1 375 

      
Kassaflöde från finansierings-  1 350 1 350 
verksamheten     
      
Årets kassaflöde   10 747 5 800 

      
Likvida medel vid årets början  57 499 51 699 
Likvida medel vid årets slut  68 246 57 499 

    10 747 5 800 
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Totalt 44,13 årsarbetare 

 
 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Regionutvecklingschef  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Ekonomi  1,5  
Reception, konferens  0,5  
Välfärd 2,5  
Kompetens  1,0  
Regional utveckling  1,5  
Summa 10,0  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 2,6 Jan–april 1,6  

Varav 0,6 tjänsteköp under hela året 
Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0 From maj 
Miljöstrategisk samverkan 1,0 From maj 
Besöksnäring 0,75 From maj 
ESF-projekt 1,0  
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 0,5  
Summa 9,35  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,3  
Coach  2,7  
Summa 3,0  
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
Summa 2,0  
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  1,76  
Pedagoger  9,25  
Bibliotekarie  0,2  
Tekniker  2,7  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,3  
Timanställd helgpersonal  2,57  
Summa 19,78  
   
Totalt  44,13  
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Identifierad risk Resultat 
IT- att inte komma åt  
den information som  
behövs 

Genom anslutning till Borås Stads intranät och personalsystem har 
tillgången på information gällande personal, arbetsrätt, rutiner och 
riktlinjer förbättrats. Genomgång av avtal med IT-leverantör är gjord 
och back up-rutinen säkerställd. Arbete att se över befintlig 
plattform för gemensam information ska startas upp. 

Tillgång till information och  
lokaler efter avslutad anställning 

Den framtagna checklistan efterlevs vilket innebär att 
användarkonton avslutas och nycklar samlas in vid avslutad 
anställning. Koden till lokalerna har bytts under året. 

Svårt att följa upp mål  
tillväxtmedel 

Kriterierna för tilldelning av tillväxtmedel har följts och pågående 
projekt har utvärderats utifrån gällande riktlinjer och regelverk.  
Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala 
tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra den nya 
modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen 
ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka 
utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och 
effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra 
till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt 
den nya modellen inleds under våren 2019 och ligger till grund för 
utlysningen av tillväxtmedel 2020.  
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Navet science center 2018 
 
Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig 
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, 
naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och 
kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och 
entreprenöriellt lärande ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik 
och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  
 
Verksamhet 
 
Övergripande 
 
Navet blev för tredje året i följd Sveriges bästa science center enligt Skolverkets 
kvalitetsbedömning (delad första plats med Teknikens Hus i Luleå) Navets framgång beror på 
ett stort nätverk med många samarbeten och en mycket kompetent och utvecklingsbenägen 
personal. 
 
Kulturskolan flytt till Simonsland och närmaste granne till Navet har medfört stora 
ombyggnationer. Ingreppen i Navets lokaler har inneburit stora förändringar som påverkat 
verksamheten under år 2017 och 2018. Vi kan konstatera att vi trots detta har lyckats öka 
antalet elever på teman under de två åren (år 2016: 17 245 elever, år 2017: 22 418 elever och år 
2018: 23 386 elever) 
 
Större satsningar under 2018 har varit på programmering och digital kompetens. Under året har 
också flera förstudier skett kopplat till fullföljda studier.  
Arbetet med att analysera verksamheten kopplat till Agenda 2030 och de globala målen 
påbörjades hösten 2018 och fortsätter under 2019. 
 
I huset 
 
Tre helt nya utställningar har producerats av Navet under året, Bagdad – en 
matematikutställning (500 m2), Människan -en utställning om kroppen (400m2) och Det lurade 
ögat – förvillande likt en utställning om illusioner årets stora sommarutställning.  
Navet har startat planeringen av en ny astronomiutställning med bland annat en dag 
tillsammans med resurscentrum i fysik och två andra science center. Astronomiutställning blir 
klar under 2020.   
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Navet kompetensutvecklar 
 
Navet har utbildat 6 381 pedagoger som motsvarar 4 356 lärarutbildningsdagar*, i förskola, 
grundskola och gymnasieskola under 2018. Av dessa var 3 674 pedagoger, motsvarande 2 469 
lärarutbildningsdagar inom programmering och digital kompetens.  
*måttet pedagoger är t ex 420 pedagoger som vi utbildat vid 5 tillfallen ger 1660 pedagoger. Lärarutbildningsdagar är antal lärare multiplicerat 
med antal utbildningstimmar dividerat med 8 
 
  
Navet erhöll projektmedel från Västra Götalandsregionen till en förstudie för ett 
skolutvecklingsprojekt, PIF, Processutveckling i fokus. Projektet syftar till att arbeta fram en 
utbildning som ska bidra till möjliggörandet av en hälsofrämjande skola.   
 
Under året har Navet tillsammans med lärare på en gymnasieskola tagit fram och förberett ett 
ämnesövergripande entreprenöriellt tema. Bland annat har 14 elever från teknikprogrammet åk 
4 fått utbildning i programmering, cirkulärekonomi och de globala målen. De 14 ungdomarna 
genomför temat, för alla elever i åk 1 på gymnasiet, tillsammans med Navetpedagoger och 
gymnasielärarna. Temat körs, i jan-feb, under fyra veckor.  
 
Navet har utbildat personal från Svenska Kyrkan i de globala målen. Samarbetet fortsätter 
under 2019. 
 
Navet har ansvarat för att ta fram en utbildning för grundskolan i programmering som ska 
genomföras på alla 19 science center i Sverige.   
  
En av Navets pedagoger höll en tvådagars utbildning i Zürich för personal på science center 
och pedagoger i skola och förskola. Deltagarna fick fördjupa sig i hållbar utveckling, 
entreprenöriellt lärande och berättande som verktyg för att lära sig fysik och kemi. 
 
Navet genomförde två olika utbildningsveckor med pedagoger på Vitensenteret Innlandet i 
Gjövik. Den ena veckan var fokus entreprenöriellt lärande, hållbar utveckling i pedagogiska 
teman och drama som undervisningsmetod och den andra veckan Navets kemiteman. 
 
Höganäs kommun har engagerat Navet i kompetensutveckling av lärare åk 4 till 6 och 7 till 9, 
vid två tillfällen. 
 
Elevteman 
 
Navet har  

• tagit fram fyra nya teman under året. 
• arbetat med 3 776 elever i programmering 
• genomfört eftermiddagsprogram för ungdomar i ett bostadsområde i Borås 
• utbildat gymnasieelever i Agenda 2030 och de globala målen 
• arbetat på en 7 till 9 skola två dagar i veckan för att utveckla matematikundervisningen 
• utbildat 150 gymnasielever i De fem mäktiga teknik från tidernas begynnelse. 
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• arbetat med 12 klasser i årskurs 5 i projektet Drömstaden som pågår under ett helt läsår. 
Eleverna har varit på Navet och studiebesök på flera företag.  Stor final i maj 2018 årets 
vinnar-motivering: ”... I deras Drömstad samarbetar många olika experter och aktörer 
och alla måste tänka modigt och nytt – för att visa att det går! Modet ger hopp inför 
framtiden!” 

• genomfört ett nytt tekniktema för åk 8 som visar unga att vi bor i en kreativ, expansiv 
och konkurrenskraftig region med en spännande industri- och teknikbransch. Företagen 
som är engagerade i projektet är SPEED Group AB, Parker Hannifin AB, Ericsson och 
Volvo Bussar 

• deltagit i ett Skapande skola-projekt, där eleverna planerar, designar och bygger 
moderna hus med många digitala funktioner. Vi startade med lärarutbildningar och 
sedan mötte vi elevgrupper. Projektet fortsätter våren 2019. 

 
 
Nationella och internationella samarbeten 
 
Navet ingår i ett EU-projekt, PISEA (Promoting Intercultural Science Education for Adults). I 
projektet jobbar museer och science centers i fem länder tillsammans med offentliga och 
frivilliga organisationer med att främja interkulturell dialog. Det har för Navet inneburit nya 
samarbeten med organisationer och föreningar och många nya besökande familjer. Navet har 
genomfört en training week för alla deltagare. Flera tillfällen har vi mött mammor och deras 
barn med fokus på hur mödrarna ska kunna stötta sina barns skolgång 
  
Navet ingår i SOT – School of tomorrow ett Erasmus+ projekt med deltagare från Grekland, 
England, Ungern, Italien. I november höll Navet i en training week. Projektet handlar om 
inkludering och hur en skola utformas för att bland annat förhindra skolavhopp.  
 
Navet deltog på den årliga Ecsite-konferensen, på The Natural history museum of Geneva. 
Konferensen samlade science center och museer från hela världen. Två av Navets pedagoger 
ledde en sessions tillsammans med kollegor från Island, Norge, Estland och Sverige. 
 
 
Allmänheten 
 
Navet startade ett samarbete med Borås Tidning och publicerar varannan lördag en sida med 
olika teman och experiment. Sedan starten har vi producerat 74 sidor. 
 
Många nya program på helger och lov har tagits fram t ex 
Det rör sig på Navet, Ljusets hemligheter, Ljusshower, Det lurade ögat- Illusionsutställningen, 
Lär känna din kropp på djupet  
Miniföreläsningar: Hur man laddar kroppen på bästa sätt, Blir man lycklig av att jogga?   
Släckdags, Rörliga färger, Spöket växer, CO2 båt, Balansera mera, Kantig balans, 
Fladdermössen dansar 
 
Ortens bästa poet 2018 genomfördes på Navet i samarbete lokala eldsjälar och med stöd från 
AB Bostäder i Borås, ABF Sjuhärad, ABF Västra Götaland, Borås stad och Brygghuset. 
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Navet har deltagit med experiment, teman och workshops på event utanför huset som t ex 
Linnémarschen, Astronomins dag, Norrbydagar, Kulturarvsdagar i Ulricehamn, Kemins dagar, 
Skulpturbiennal, Bi-bon på trädgårdsmässa, Vattentema på Kretsloppsvecka, Pi-dagen på 
skolor, luftexperiment på flygdag, julskapande på Hässleholmen, Fågelholksdag med 
Naturskyddsföreningen 
 
Föreläsningar: 
Kropp, känslor o sex Nathalie Samuelsson berättar hur vuxna kan prata med barn om kroppen, 
relationer, sex, samtycke, normer och övergrepp.   
Digital kompetens, Kristina Alexandersson Internetsstiftelsen 
Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn i alla åldrar, David 
Flato och Maria Hult 
Konspirationsteorier, Helena Lööv 
Den sjuka vården, Karin Dahlberg 
Jakten på organiska molekyler på Mars, Sandra Siljeström 
Finland inbördeskrig och terror, Niclas Sennerteg 
President Macronseuropeiska ambitioner, Rolf Gustavsson  
Europa i världen – medeltiden Dick Harrison: 
Nedslag i Borås historia, Lennart Wasling 
Hur har USA och omvärlden påverkats av ett år med Trump Frida Stranne 
Konsten att hitta till Jupiter Gabriella Stenberg Wieser 
 
 
Övrigt 
SSCF, Svenska Science Center Föreningen hade sin årsmöteskonferens under två dagar på 
Navet 
 
SM i SpeedCubing i Kuben på Navet. Speedcubing är sporten som går ut på att lösa Rubik’s 
kub och liknande pussel på så kort tid som möjligt. 150 deltagare från hela Sverige tävlade.  
 
Stora jobbstudien, i samarbete med Näringslivsenheten Borås Stad har fem workshops baserade 
på Cairo futures framtidsstudie genomförts. Arbetslivet förändras när vissa jobb försvinner och 
nya som vi ännu inte hört talas om kommer. Detta kan innebära både arbets- och 
kompetensbrist. 
 
Framtidsjobb på en mässa, framtidens jobb finns inom vård och omsorg. Den 14 november 
kom 300 elever från årskurs 9 till Navet på en inspirationsmässa, arrangerad av Borås Stad, 
Arbetsförmedlingen & Västra Götalandsregionen. På eftermiddagen besöktes mässan av 400 
arbetssökande och andra intresserade. På mässan fanns 25 olika yrkesgrupper inom vård och 
omsorg på plats med många praktiska exempel att testa. 
 
Företag och organisationer som haft konferenser på Navet: Borås Stad, Unionen, Fristads 
församling, Ellos, Svenljunga kommun, Länsförsäkringar, Borås Energi och Miljö AB, Marks 
kommun, Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan Borås, Komvux Borås, Sjuhärads 
uppfinnarförening, Bollebygds kommun, Craft of Sweden och Kulturskolan. 
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Måluppfyllelse 
 
Mål Utfall 2018 
Minst 20 000 elever på 
teman   

Uppnått: 23 386 elever på teman 

Minst 25 000 besökare på 
helger och lov   

Ej uppnått:  19 356 färre besökare på grund av 
lågt besökstal under sommaren 

Minst 2 000 elever på teman 
i Matematikpalatset  

Uppnått: 2 028 elever på matematikteman  

Minst 1 500 elever i teman 
om programmering  

Uppnått: 3 776 elever i teman om 
programmering 

Minst 800 
lärarutbildningsdagar inom 
naturvetenskap och teknik 

Uppnått: 870 lärarutbildningsdagar inom 
naturvetenskap och teknik 

Minst 500 lärare på 
utbildning i matematik  

Uppnått: 716 lärare på utbildning i matematik 

Minst 300 fritidspedagoger 
på utbildning i NO och 
teknik 

Uppdraget avslutades under 2017 

Minst 200 personer får 
utbildningen Kunskap & 
Känsla 

Uppnått: 220 personer får utbildningen Kunskap 
& Känsla 

Minst 10 arrangemang, 
event för grupper utanför 
skolsystemet genomförs 

Uppnått: 14 arrangemang, event utanför 
skolsystemet 
  

Minst 800 pedagoger 
utbildas inom 
programmering och digitala 
verktyg 

Uppnått: 3 674 pedagoger utbildas inom 
programmering och digitala verktyg 

Minst 200 förskollärare på 
utbildning inom NO och 
teknik 

Uppnått: 221 förskollärare på utbildning inom 
NO och teknik 

Navet ska ingå i minst två 
EU-projekt under året 

Uppnått: Tre EU-projekt: PISEA, SOT och 3D 
projekt 

Navet kommer att delta i 
minst fem nationella och 
internationella forum 

Uppnått: Navet har deltagit i åtta nationella och 
internationella forum 
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2018 Temabesök   Allmänhet     Summa 

  
Elever Lärare Kompetens 

utveckling Barn Vuxna Konferens 
Före-
läsning 
ar 

  

Borås  13873 2174 1940 1045 1020 3425 1230 24 707 
Mark 1552 159 310         2 021 

Svenljunga 680 69 13         762 
Tranemo 765 91 535         1 391 

Ulricehamn 5193 380 2280 50 100     8 003 
Övriga 
kommuner 1323 104 553         1 980 

Högskolan i 
Borås     750     2000   

2 750 

Helger och 
lov       9185 7956     17 141 

  23 386 2 977 6 381 10 280 9 076 5 425 1 230 58 755 

         
         
         
         
2017 Temabesök   Allmänhet     Summa 

  Elever Lärare Kompetens 
utveckling Barn Vuxna Konferens 

Före- 
läsning 
ar 

  

Borås 13957 1667 2578 875 413 1424 1563 22 477 
Mark 1481 141 148 90 50     1 910 
Svenljunga 1603 147 153         1 903 
Tranemo 1894 204 157         2 255 
Ulricehamn 1620 186 781 40 30     2 657 
Övriga 
kommuner 1863 132 947         2 942 

Högskolan i 
Borås 

    935     1200   2 135 

Helger och 
lov       11636 10017     21 653 

Summa 22 418 2 477 5 699 12 641 10 510 2 624 1 563 57 932 
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1. Inledning 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 gäller fr.o.m. 2016-04-01 
och tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  

 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en 
person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans 
uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, 
habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 

 
Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är: 
”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”. 

 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 
förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  
 
2. Organisation   

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 
Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att 
säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete 
med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, 
strategier och rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom 
kommunen och mellan olika vårdgivare inom regionen hanteras i andra möteskonstellationer.   
  
I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas visionen för Närvårdssamverkan och 
strategin för arbetet fram. De lokala ledningsgrupperna har ansvar för samverkan på lokal 
nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel 
på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i 
samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första 
hand sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för 
vårdsamverkansarbetet. De lokala ledningsgrupperna utgör därför en stor del av det 
praktiska samverkansarbetet och ledningsgrupperna är en framgångsfaktor om de fungerar.    

   
Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala 
politiska samrådet (DPS) men kan också få specifika uppdrag. Styrgruppen för 
Närvårdssamverkan hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar 
beslut. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika 
tidsbestämda uppdrag. 
 
3. Viktiga händelser under året 
2018 har varit ett bra samverkansår för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
  
Betydelsefulla händelser för Närvårdssamverkansarbetet under året har bland annat varit;   

• Förberedelser och deltagande i delregionala samt regionala möten gällande laginförandet 
av ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som började 
gälla i Sverige den 1 januari 2018 och regionalt i Västra Götaland den 25 september 2018. 
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• Implementering och fortsatt arbete av Mobil närsjukvård i hela Södra Älvsborg. 
Utvecklingen av ett kompletterande akutteam.   

• Utveckling av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA).  
• Arbete kring handlingsplanen psykisk hälsa, tydliga målområden har prioriterats.  
• Deltagande i regional grupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).  
• Projektledare anställd för SIP (Samordnad individuell plan) t o m 2020 för att stötta 

verksamheterna vid behov av SIP samt anordna SIP-lotsutbildningar.  
• Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut.  
• Fortsatt samarbete och delaktighet med brukarorganisationen NSPHiG (Nationell 

samverkan psykisk hälsa i Göteborg). 
 

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2018  
 
Mål 2018 Måluppfyllelse 2018 

Anordna spridningskonferens Genomfördes 4 oktober. 
Anordna samverkanskonferens 
mellan politiker och tjänstemän 

Genomfördes 8 november, i syfte att stärka 
samverkan och bygga upp en tillitsskapande 
kultur.   
 

Skapa gränsöverskridande möten. Detta genomförs lokalt via lokala 
ledningsgrupper, delregionalt via 
uppdragsgrupper, Styrgrupp närvård 
samt via Delregionalt politiskt samråd 
(DPS). 
Vid behov samverkas det med 
Sjuhärads kommunalförbund, FoU 
Sjuhärad Välfärd och 
Samordningsförbundet. 

Adjungerad i FoU Sjuhärad 
Välfärds styrgrupp vid behov. 

Inget behov har funnits, då de enbart 
arbetar mot kommunerna.  

LärUt; Syftar till att öka kvalitén och 
kompetensen om äldres 
läkemedelsanvändning.  
• Utbildning ska hållas.  

• Högskolans kursprogram ska 
innehålla LärUt. 

• Munhälsa ska ingå i LärUt. 

 

 

• Fyra utbildningstillfällen under hösten 
2018 är genomförda. 

• Dialog är påbörjad med Högskolan i 
Borås, kring LärUt i utbildningarna. 

• Tandvården är medverkande vid 
utbildning i LärUt. 

Handlingsplan äldre; Syftar till 
att verksamheterna ska uppnå och 
upprätthålla en god kvalité i arbetet 
kring de mest sjuka äldre. 

• SIP-utbildningar pågår och har pågått 
och ett 100-tals medarbetare inom 
region och kommun har utbildats. 
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• Utbildning i SIP (samordnad individuell 
plan) 

• Upprätthålla projektet mobil 
närvård under hösten 2018. 

• Kunskapsbaserad vård ska 
upprätthållas i respektive 
verksamhet. 

• Arbetar för en god och säker 
läkemedelsbehandling. 

• Trygg och säker vårdövergång. 

• En utvärdering har genomförts i syfte 
att värdera patienternas upplevelse av 
arbetet kring mobil närvård. Pga låg 
svarsfrekevens (26 %) samt svårtolkade 
frågor hänvisar Närvårdssamverkan till 
kommande följeforskning i regionen. 
Närvårdskontoret har upprätthållit 
projektet, via projektledarskap, hösten 
2018.  

• Se ovan för LärUt. 

• Två utbildningstillfällen är genomförda 
med temat att förebygga 
urinvägsinfektion och förhindra 
vårdrelaterade urinvägsinfektioner. 

• Ett gediget arbete pågår kring lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård, för att skapa en 
trygg och säker vårdövergång.  

Handlingsplan psykisk hälsa; 
Syftar till att förbättra vården för 
personer med psykisk ohälsa. 
• SIP för vuxna 

• SIP för barn 

• Samsjuklighet 

• Utbildning kring SIP pågår, se ovan. 

• Måluppfyllelsen följs upp lokalt med ett 
delregionalt övergripande perspektiv.  

• Målområden för 2019 har prioriterats 
och beslutats.  

Brukarmedverkan; Syftar till att 
skapa en delaktighet för den enskilde. 

• Rekrytering har gjorts regionalt i syfte 
att stötta delregionalt arbete. Ett 
samarbete har inletts. 

• Samverkan sker inom specifika områden 
och frågeställningar, ex medverkar 
NSPHiG (Nationell samverkan psykisk 
hälsa i Göteborg och Västra Götaland) på 
SIP-utbildningar. 

Strategi för hälsa; Syftar till att i 
vår delregion skapa förebyggande 
insatser inom området barn- och unga 
vuxna. 

• Projekt ”Tidig upptäckt, tidiga insatser” 
startade våren 2018. 

• Projekt ”MiniMaria” startade våren 
2018. 

• Projekt ”Tidiga insatser för ökad 
skolnärvaro” har fullföljts och avslutats 
våren 2018. 
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Ny webbsida; Syftar till att skapa 
en gemensam plattform i Västra 
Götaland. 

• Lanserades i juni 2018. 

Avvikelsehantering; Syftar till att 
förbättra kvalitén och samverkan inom 
vården.  

• Regionalt förbättringsarbete påbörjades 
våren 2018. 

• Lokalt förbättringsarbete startade våren 
2018 och ska kontinuerligt fortgå. 
Prioriterade mätbara mål har föreslagits 
och beslutats för 2019.  

• Rutin för hantering av tvister har 
färdigställts och publicerats på 
Närvårdssamverkans hemsida.  

Implementering av ”Lagen om 
samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso-och sjukvård”; 
Syftar till att skapa trygga och säkra 
vårdövergångar. 

• Ett gediget arbete har pågått och pågår i 
syfte att skapa förutsättningar för ett 
gott arbete kring lagen. Ex är rutiner 
upprättade, processer analyserade samt 
att en konferens har hållits under våren 
2018. 

Mätning och uppföljning av 
resultat; Syftar till att förbättra 
kvalitén och samverkan inom vården. 

• Mätning och uppföljning av avvikelser 
görs i vårdsamverkan och en analys av 
resultaten görs månadsvis. 

• Konkreta och mätbara mål är föreslagna 
och beslutade i Plan och budget för 
2019, i syfte att mäta och följa upp våra 
resultat.  

 
 Sammanfattning: 2018 har utifrån ovanstående varit ett bra samverkansår för   
 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utlovade aktiviteter har hållits med god kvalitét. Vi har  
 stärkt samverkan, byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt att  
 vi har utvecklat och utvecklar oss inom flera områden. Kvalitetsmässiga projekt drivs i syfte att   
 göra det bättre för den enskilda individen.  
 
 Kritisk granskning av målen 2018 har gjorts i syfte att stärka målen 2019. Krav på tydlighet och  
 mätbarhet råder och har gestaltats och beslutats till 2019. I Plan och budget för 2019  
 framkommer alltså ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp, i syfte att mäta  
 kvalitéten, ibland annat vårdövergångarna.  

 
5. Ekonomi  

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare 31 december 
föregående år, i ingående kommuner. Kostnaden är 5,06 kr/kommuninvånare. Motsvande 
summa belastas regionen. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. Summan ska täcka 
kostnader som motiveras av drift för Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma 
aktiviteter. Närvårdssamverkan har 2018 haft kostnader för tjänsteköp från Närhälsan, 
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motsvarande 25 %. Tjänsten innefattar kompetens inom området samordnad vård- och 
omsorgsplanering, till införandet av ny IT-tjänst. Utvecklingsprojekt som finansieras med 
separata medel räknas inte in i budgetramen.  
  
Det ekonomiska utfallet för 2018 visar ett överskott på cirka 754 625 kr. Överskottet härrörs från 
2017 då Närvårdskontoret haft en, i stället för två, medarbetare under 5 av årets 12 månader, 
vilket genererade ett överskott in i 2018-års budget. Utöver detta har Närvårdskontoret 2018 haft 
lägre lönekostnader än budgeterat. Likaså har Närvårdskontoret arbetat som projektledare för 
projektet Mobil närvård på 25%, vilket har genererat intäkter.   
 

6. Utmaningar för 2019 
• Att synkronisera och implementera delregional närvårdssamverkan med regionala och nationella 

arbeten och riktlinjer. 
• Befästa och stärka arbetet kring ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård” med tillhörande IT-system (SAMSA). 
• Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).  
• Befästa en kultur som möjliggör att vi uppnår vår målbild och värdegrund. 
• Avvikelsesystemet ska utvecklas och kvalitetssäkras. 
• Utveckla, stärka och sprida våra projekt (Tidig upptäckt, Tidiga insatser, SIP och MiniMaria). 
• Följa upp och mäta målområdena i Plan och budget 2019.  

 
För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019. 
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§ 153/2019 
 

Svar på motion om inköp av rekonditionerade 
datorer 
Dnr 2016/201  
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ingemar Basth (MP) att kommunen då den köper 
in exempelvis datorer och annan IT-utrustning undersöker möjligheten att köpa in begagnad 
utrustning istället för nyproducerad, för att på så sätt spara såväl miljön som pengar. 
 
Ärendet besvarades till kommunfullmäktige som 2018-06-20 (§ 128) beslutade att ärendet 
skulle återremitteras till förvaltningen i syfte att få sifferunderlag och bedömningar som visar 
varför det inte är kostnadseffektivt att köpa in begagnade datorer. 
 
Ärendet är kompletterat med sifferunderlag samt att förvaltningens bedömningar och 
åtgärder har förtydligats. Förvaltningen håller med om att datorer har en längre livslängd 
men ser att lösningen med att nyttja datorer längre och fortsätta leverera till rekonditionerat-
marknaden är en effektivare lösning än att bygga upp en process för hantering av inköp av 
rekonditionerade datorer. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-30 från tf servicechef 
2 Motion om inköp av rekonditionerade datorer 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses tillgodosedd genom att ärendet kompletterats med sifferunderlag, 
bedömningar samt att förvaltningen aktivt arbetar med att förlänga tiden som IT-utrustning 
används. I ITs arbete ingår det att kontinuerligt sträva efter effektivt resursutnyttjande med 
låg miljöpåverkan. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (C) ställer ordförandens förslag till beslut mot Kerstins Berggrens (MP) förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses tillgodosedd genom att ärendet kompletterats med sifferunderlag, 
bedömningar samt att förvaltningen aktivt arbetar med att förlänga tiden som IT-utrustning 
används. I ITs arbete ingår det att kontinuerligt sträva efter effektivt resursutnyttjande med 
låg miljöpåverkan.  
 
Reservation  
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-30 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om inköp av 
rekonditionerade datorer 
Diarienummer 2016/201, löpnummer 1665/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ingemar Basth (MP) att kommunen då den köper 
in exempelvis datorer och annan IT-utrustning undersöker möjligheten att köpa in begagnad 
utrustning istället för nyproducerad, för att på så sätt spara såväl miljön som pengar. 
 
Ärendet besvarades till kommunfullmäktige som 2018-06-20 (§ 128) beslutade att ärendet 
skulle återremitteras till förvaltningen i syfte att få sifferunderlag och bedömningar som visar 
varför det inte är kostnadseffektivt att köpa in begagnade datorer. 
 
Ärendet är kompletterat med sifferunderlag samt att förvaltningens bedömningar och 
åtgärder har förtydligats. Förvaltningen håller med om att datorer har en längre livslängd 
men ser att lösningen med att nyttja datorer längre och fortsätta leverera till rekonditionerat-
marknaden är en effektivare lösning än att bygga upp en process för hantering av inköp av 
rekonditionerade datorer. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses tillgodosedd genom att ärendet kompletterats med sifferunderlag, 
bedömningar samt att förvaltningen aktivt arbetar med att förlänga tiden som IT-utrustning 
används. I ITs arbete ingår det att kontinuerligt sträva efter effektivt resursutnyttjande med 
låg miljöpåverkan. 
 
 
Ärendet 
Efter återremitteringen av ärendet har förvaltningen på nytt värderat möjligheten att köpa in 
rekonditionerande datorer istället för nya datorer. Förvaltningen utgår från den process som 
finns idag där inköp och utbyte av datorer är en tjänst som köps in. I processen ingår kontakt 
med användaren över vilket inköp som ska göras, imagehantering (grundinstallation av 
program), stöldmärkning, leverans på plats, återtag av tidigare utrustning, rensning av enhet 
(radera data på säkert sätt), borttag av stöldmärkning och försäljning av utrustning till 
rekonditionerat-marknaden. I nuvarande process är kommunen en del av rekonditionerat-
marknaden, som producent i stället för konsument vilket föreslås i motionen. Oavsett om 
man är producent eller konsument av rekonditionerade datorer bidrar kommunen till en 
positiv miljöpåverkan. 
 
De företag som levererar tjänster kopplat till inköp av rekonditionerad utrustning kan 
erbjuda vissa delar av den utbytesprocess som vi idag har för nya datorer men hela kedjan 
som beskrivs i avsnittet ovan kan inte levereras. Förvaltningen har noterat att det skulle vara 
svårt att motivera inköp av begagnad utrustning till elever då slitaget är högre samt att elever 
har möjlighet att köpa ut sin enhet i takt med att den ska bytas ut. 
 
Mot bakgrund av ovan ser förvaltningen att visst inköp av nya enheter måste finnas kvar 
samt att man själv måste bygga upp struktur och organisation för att ta över delar av den 
tjänst man idag köper från leverantören. Förvaltningen byter ut ca 350 datorer per år för 
Tranemo och Ulricehamns kommun. Att hantera kontakt med användare, administrera 
inköp efter behov samt fysisk lagerhållning, hantera stöldmärkning, leverera enhet till 
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användare, hantera återtag och rensning av enhet, ta bort stöldmärkning, hantera samt 
kassera eller återsälja utrustning till begagnatmarknaden skulle motsvara en helårstjänst.    
 
Utöver en IT-tekniker kommer IT behöva ytterligare en bil för att köra ut datorer till 
användarna. Idag köps uppdraget med leveranser. Här ser förvaltningen en ökad 
miljöpåverkan då kommunen endast skulle leverera till sina användare medan leverantören 
idag levererar till kommunen och andra kunder under samma transport. 
 
Rent produktmässigt ser IT att främst datorer idag går att använda över längre tid än förr. 
System är effektivare och hårdvara har blivit billigare och bättre. Det IT däremot ser är att 
modeller relativt snabbt kan bli föråldrade samt ej supporterade av hårdvarutillverkare. 
Exempelvis kan det gälla BIOS och drivrutiner till fysisk utrustning i datorerna. Detta kan i 
sig utgöra en säkerhetsrisk. 
 
Nedan har förvaltningen gjort en ekonomisk uppställning på vad det skulle kosta att köpa in 
begagnad utrustning istället för ny. I tabellen finns: 

 Datormodell – jämförelsen här är datorer som vi idag köper in nya och motsvarande 
modell som vi skulle köpa in rekonditionerat 

o Exempelvis en ny dator 2016 kostade 10 984 kr, motsvarande modell kostar 
idag rekonditionerad 3 495 kr. 

 Inköpspris - nypris kontra offererat pris från marknaden på rekonditionerad dator 
 Leverans till kund – vad vår leverantör tar idag per enhet och det pris det skulle kosta 

förvaltningen att göra motsvarande leverans 
o Här har antagandet varit att förvaltningen behöver anställa en IT-tekniker 

med en lön om 27 000kr/månad, samt en bilkostnad om 60 000kr/året 
inklusive drivmedel 

 Återtagande – den summa som förvaltningen idag får åter vid försäljning 
 Livslängd – hur länge datorn används i kommunen 
 Total kostnad – summering av samtliga kostnader 
 Kostnad per år – total kostnad fördelad över hur många år den kan förväntas 

användas 
 

Inköp av datorer Ny 3 år Ny 4 år Ny 5 år Rek. 
dator 

Ny dator 
2016 jfr 

Datormodell HP 445 HP 445 HP 445 HP 820 G2 HP 820 G2 
Inköpspris 6 547 kr 6 547 kr 6 547 kr 3 495 kr 10 984 kr 
Leverans till kund 780 kr 780 kr 780 kr 1 286 kr 780 kr 
Bilkostnader 

   
171 kr 

 

Återtag -400 kr -300 kr -200 kr 0 kr -400 kr 
Livslängd 3 4 5 3 3 
Totalkostnad 6 927 kr 7 027 kr 7 127 kr 4 952 kr 11 364 kr 
Kostnad per år 2 309 kr 1 757 kr 1 425 kr 1 651 kr 3 788 kr 

 
Slutsatsen enligt ovan är att idag är 
det dyrare att köpa in nya datorer än 
rekonditionerade datorer om 
datorerna byts ut efter 3 år. Idag 
används IT-utrustning mellan 3-5 år. 
 
För att få en tydlig bild över vart 
brytpunkten mellan ny och begagnad 
dator går enligt beräkningarna i 
tabellen ovan har följande graf ritats 
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upp. Brytpunkten mellan graferna går efter ca 4,3 år. Förvaltningen ser därför att man kan nå 
ökad ekonomisk effektivitet genom att nyttja befintlig utrustning längre.  
 
 
Förvaltningen ser det inte effektivt att rekrytera och bygga upp en process och organisation 
för att själv börja hantera inköp av rekonditionerade datorer. Kostnaden för att skapa process 
med system, hantering, rutiner, fysiskt förråd, lägga upp effektiva körruter med mera har inte 
tagits i kostnadsberäkningen i en övergång till inköp av rekonditionerade datorer. Det bör 
dock tas med i en initial investering som måste till. Förvaltningen ser ett fortsatt arbete i att 
förlänga tiden som IT-utrustning används i förvaltningen samt att jobba för effektivt 
användande av befintlig utrustning. På så sätt ser förvaltningen att verksamheten bedrivs så 
väl kostnadseffektivt som att miljöpåverkan är relativt låg. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om inköp av rekonditionerade datorer 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
IT-strateg 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Schoultz 
Servicechef Enhetschef IT 
Sektor service IT 
 Sektor service 
  
Jenny Hulander  
IT-strateg  
Strategi- och utveckling  
Kanslifunktionen  
Kommunledningsstaben  
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§ 154/2019 
 

Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan 
Dnr 2017/337 
 
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv 
art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på 
att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område 
måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget 
oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter. 
 
Förvaltningen anser att en inventering av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid.  
 
I dagsläget finns inte resurser för att kunna genomföra en sådan kartläggning. Behovet finns 
kvar och kommun bör i framtiden ta ställning till huruvida en kartläggning anses befogad, 
kopplat till problematiken med invasiva arter.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-03-21 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till brist på resurser för att kunna genomföra en 
kartläggning. Förvaltningen är dock väl medvetna om problematiken och kommer beakta 
förslaget i framtida arbete.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till brist på resurser för att kunna genomföra en 
kartläggning. Förvaltningen är dock väl medvetna om problematiken och kommer beakta 
förslaget i framtida arbete.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-21 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om bekämpning av 
jättebjörnlokan 
Diarienummer 2017/337, löpnummer 689/2018 
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv 
art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på 
att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område 
måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget 
oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter. 
 
Förvaltningen anser att en inventering av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid.  
 
I dagsläget finns inte resurser för att kunna genomföra en sådan kartläggning. Behovet finns 
kvar och kommun bör i framtiden ta ställning till huruvida en kartläggning anses befogad, 
kopplat till problematiken med invasiva arter.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till brist på resurser för att kunna genomföra en 
kartläggning. Förvaltningen är dock väl medvetna om problematiken och kommer beakta 
förslaget i framtida arbete.  
 
 
Ärendet 
Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en 
samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan och söker LONA-bidrag hos 
länsstyrelsen för detta. Björnlokan är en invasiv art, karakteristiskt för sådana arter är en 
mycket god spridningsförmåga och att de är bra på att konkurrera ut andra arter. Detta gör 
att bekämpningen inom ett geografiskt område måste ske samordnat om den ska vara 
meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget oklart vilken bekämpningsmetod som är 
mest effektiv för olika invasiva arter. 
 
Då växten kan orsaka svåra brännskador och även konkurrerar ut andra växter i sin närhet så 
anser Vänsterpartiet att Jättebjörnlokan bör bekämpas på ett genomtänkt sätt, och att 
enstaka åtgärder eller punktinsatser utan plan och samordning är dömda att misslyckas.  
 
Ett annat problem är även att det ofta finns en fröbank i jorden som måste elimineras, vilket 
medför att åtgärder och övervakning kan krävas under flera år.  
 
Förvaltningen anser att en inventering av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en 
uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över 
stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid. 
Hur kostsam en inventering blir beror på vilket geografiskt område som väljs. Det finns även 
många andra arter som har samma effekt på ekosystemet och därför bör kommunen utreda 
vilka arter som ska ingå vid en kartläggning. 
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Med bakgrund till ovanstående argument bör kommunen i framtiden ta ställning till 
huruvida en kartläggning anses befogad, kopplat till problematiken med invasiva arter. I 
dagsläget finns dock inte resurser för att kunna genomföra en sådan kartläggning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan 
 
Beslut lämnas till  
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



 

Motion angående bekämpning av jättebjörnlokan 

Jättebjörnlokan, Heracleum mantegazzianum, är en främmande art som etablerat sig i 
kommunen. Den växer i stora bestånd, som överskuggar all annan vegetation och bildar 
monokulturer. Jättelokan är en stark konkurrent för ljus och utsöndrar ett allopatiskt 
(toxiskt) ämne som försvårar tillväxt av andra växter i sin närhet. En mycket stark nedgång 
i antal arter, både växter och djur, är vanligt när jättelokan invaderar en miljö och de kan 
ersätta nästan alla andra växter förutom träd.  

Jättebjörnlokan växtsaft kan i kombination med solljus orsaka svåra brännskador och 
hudskador och problemen kan kvarstå under flera år eller bli permanenta. Enligt 
naturvårdsverket är främst trädgårdsarbetare och barn i riskgruppen. Barn eftersom de av 
ren nyfikenhet dras till dessa gigantiska örter som ofta blir uppåt 3 meter höga och har 
meterlånga blad. Då skadan uppträder först timmar efter exponering kan kontakten med 
växten fortsätta länge innan man blir medveten om det, vilket då resulterar i mycket svåra 
skador. Ämnen i Heracleum arternas saft kan möjligen också orsaka cancer och 
missbildningar i foster enligt en dansk studie.  

Kommunen har framgångsrikt bekämpat och fått bort Jättebjörnlokan  på Lassalyckan men 
det finns fler starka bestånd och det görs inte så mycket mer. På andra ställen har 
lokalbefolkningen tagit problemet i egna händer och hällt (oidentifierat) gift på växterna. 
Det är naturligtvis vare sig lagligt eller bra men så länge kommunen inte tar ansvar och 
utbredningen ökar så lär det hända igen. Tyvärr så har även inhemska arter som strätta och 
kvanne felaktigt bekämpats p.g.a. förväxling. 

Förr eller senare kommer också en olycka att inträffa om vi inte gör något. Det är ju en 
växt som vi inte är vana vid och hur många vet att man ska akta sig för den? Sannolikt blir 
det ett barn som allvarligt skadar sig när det lekt med dessa gigantiska blad och då lär 
kommuninvånarna kräva åtgärder och ansvar. 

Vi i vänsterpartiet anser att Jättebjörnlokan  bör bekämpas på ett genomtänkt sätt. 
Enstaka åtgärder eller punktinsatser utan plan och samordning är dömda att misslyckas. 
Denna bekämpningen måste pågå under flera år för att vara effektiv.  

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunen upprättar en samordnande handlingsplan 
och söker LONA-bidrag hos länsstyrelsen för detta. Notera att även om det är kommunen 
som söker bidraget så går det utmärkt att fördela vidare till ideella föreningar och 
markägare.  

Vänsterpartiet Ulricehamn 170427 

 Jan-Olof Sundh
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§ 155/2019 
 

Svar på motion om genomförandet och uppföljning av 
motioner 
Dnr 2017/497 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander och Ingemar Basth (MP) att 
förvaltningarna på ett mer grundligt vis skall redovisa hur motioner som antagits följts upp 
samt att det ska ske fortlöpande. Vidare är förslaget att motioner som ligger obehandlade 
motiveras och att en tidsgräns införs för behandling av motioner.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-11 från kanslichef 
2 Motion om genomförandet och uppföljning av motioner 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Delar av motionen, som berör obehandlade motioner, redovisning samt tidsgränser, anses 
vara tillgodosedda med hänvisning till styrdokumentet Arbetsordning för kommun-
fullmäktige samt 5 kap. 35 § kommunallagen. Gällande uppföljning av motioner är det under 
genomförande och ska hädanefter följas upp i kommunens system för uppföljning.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Delar av motionen, som berör obehandlade motioner, redovisning samt tidsgränser, anses 
vara tillgodosedda med hänvisning till styrdokumentet Arbetsordning för kommun-
fullmäktige samt 5 kap. 35 § kommunallagen. Gällande uppföljning av motioner är det under 
genomförande och ska hädanefter följas upp i kommunens system för uppföljning.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-11 

Tjänsteskrivelse svar på motion om genomförandet 
och uppföljning av motioner 
Diarienummer 2017/497, löpnummer 815/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander och Ingemar Basth (MP) att 
förvaltningarna på ett mer grundligt vis skall redovisa hur motioner som antagits följts upp 
samt att det ska ske fortlöpande. Vidare är förslaget att motioner som ligger obehandlade 
motiveras och att en tidsgräns införs för behandling av motioner. Delar av motionen som rör 
obehandlade motioner, redovisning samt tidsgränser anses vara tillgodosedda med anvisning 
till styrdokumentet Arbetsordning för kommunfullmäktige samt 5 kap. 35 § kommunallagen. 
Vad gäller uppföljning av motioner som antas är det under genomförande och ska hädanefter 
följas upp i Stratsys som är kommunens system för uppföljning.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Delar av motionen som berör obehandlade motioner, redovisning samt tidsgränser anses 
vara tillgodosedda med hänvisning till styrdokumentet Arbetsordning för 
kommunfullmäktige samt 5 kap. 35 § kommunallagen. Gällande uppföljning av motioner är 
det under genomförande och ska hädanefter följas upp i kommunens system för uppföljning.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander och Ingemar Basth (MP) att 
förvaltningarna på ett mer grundligt vis skall redovisa hur motioner som antagits följs upp 
samt att det bör ske fortlöpande. Vidare är förslaget att motioner som ligger obehandlade 
skall motiveras och att en tidsgräns införs angående behandling av motioner. 
 
Delar av motionen som berör obehandlade motioner, redovisning samt tidsgränser anses 
redan vara tillgodosedda med hänvisning till styrdokumentet – Arbetsordning i 
kommunfullmäktige som redogör för att obehandlade motioner redovisas två gånger per år. 
Vidare och i enlighet med 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725), ska en motion om möjligt 
beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då 
möjlighet att avskriva motionen från vidare handläggning.  Vad gäller motionens yrkande om 
uppföljning av motioner är den under genomförande och ska hädanefter följas upp i Stratsys 
som är kommunens system för uppföljning.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om genomförandet och uppföljning av motioner 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 

Lena Brännmar Trong Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
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MOTION:

Om genomförandet och uppföljning av motioner

En sak som man kan se då det gäller motioner är att de ibland följs upp dåligt 
ifråga om genomförandet i den kommunala organisationen. 

Ett exempel är en motion som antagits om att pröva solfångare på kommunala 
fastigheter. Vid kontroll visade det sig att genomförandet och uppföljningen hade 
stora brister. 

Ett annat exempel är den resepolicy som antagits i kommunen men där det är 
oklart om hur den tillämpas eller om den ens är behandlad på något sätt. 

Ytterligare ett exempel är en motion om ett nytt revisionsreglemente som antagits
av kommunfullmäktige men som det för tillfället är mycket tyst om.

Miljöpartiet i Ulricehamn anser

- Att Förvaltningarna i den kommunala förvaltningen bör mer ingående redovisa hur 
motioner som antagits följs upp. Detta bör fortlöpande ske till de förtroendevalda.

- Att tidsgränser bör införas för hur lång tid en behandling av en motion ska ta

- Att om en motion blir liggande obehandlad det ska förklaras varför den inte 
behandlas i vederbörlig ordning.

Miljöpartiet  i Kommunfullmäktige Ulricehamn

Ingvor Carlander Ingemar Basth

Ulricehamn 19 juni 2017
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§ 156/2019

Svar på motion om returelcykel i Ulricehamns 
kommun 
Dnr 2018/422 

Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) lämnade 2018-06-12 en motion som yrkade för att Ulricehamn inför ett 
projekt som består utav en returelcykel som samlar in stora skrämmande föremål och farligt 
avfall i bostadsområden, ett projekt som implementerades 2017 i Borås, Norrby. Motionen 
avslås med hänvisning till att behovet inte bedöms tillräckligt för att införa insatsen.   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-08 från kanslichef 
2 Motion returelcykel i Ulricehamns kommun 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att behovet inte bedöms tillräckligt för att införa 
insatsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att behovet inte bedöms tillräckligt för att införa 
insatsen. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-08 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om returelcykel i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2018/422, löpnummer 814/2019 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) lämnade 2018-06-12 en motion som yrkade för att Ulricehamn inför ett 
projekt som består utav en returelcykel som samlar in stora skrämmande föremål och farligt 
avfall i bostadsområden, ett projekt som implementerades 2017 i Borås, Norrby. Motionen 
avslås med hänvisning till att behovet inte bedöms tillräckligt för att införa insatsen.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att behovet inte bedöms tillräckligt för att införa 
insatsen. 
 
 
Ärendet 
Arne Fransson (MP) lämnade 2018-06-12 en motion som föreslog att Ulricehamn inför ett 
projekt som består utav en returelcykel som samlar in stora skrämmande föremål och farligt 
avfall i bostadsområden, ett projekt som implementerades 2017 i Borås stadsdel Norrby. 
 
Returelcykelns införande i Borås föranleddes av att polisens analys konstaterade att 
nedskräpning var ett problem som bidrog till otryggheten i stadsdelen Norrby och sedermera 
blev Norrby klassat ur en brottssynpunkt som särskilt utsatt område. Det var i den kontexten 
behovet fanns för att åtgärda nedskräpning som hade sociala och praktiska implikationer. 
Det sociala bestod av att jobba i förebyggande syften för att motverka utanförskap och ge en 
ökad trygghet, där nedskräpning sågs som en huvudfaktor. Den praktiska dimensionen 
inbegrep höga kostnader för både bostadsbolaget och Borås Energi och Miljö som uppgav en 
årlig avfallshanteringskostnad mellan 2 till 4 miljoner (Rise, 2018).  
 
Enligt polisens senaste analysrapport om tryggheten i Ulricehamn samt SCB:s senaste 
medborgarundersökning ifrån 2018 bedöms inte nedskräpningen vara ett problem. 
Följaktligen finns inte behovet av att implementera en returelcykel och utföra ett projekt av 
den karaktären som genomfördes i Norrby.   
 
Beslutsunderlag 
1 motion soppelcykel 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef   
 

 
Lena Brännmar 

 
Quang Nguyen 

Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktion 
 
 

Kommunledningsstab 



Motion  om  returelcykel  i Ulricehamns kommun.  

Ett lyckat försök  i Borås  för  att underlätta för kommuninvånarna  att bli av 
med  sina saker på ett klimatsmart sätt. Det finns många medborgare som inte 
har tillgång till bil. 

Nedan finns bild och text från ett reportage i BT  

Med anledning av detta 

Yrkar  jag att : 

Ulricehamn inför ett liknande projekt i vår kommun som i Borås . 

2018-06-12 

Arne Fransson,MP 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

I tio veckor, mellan september och november i fjol, pågick testet med sopcykel på 
Norrby. Försöket slog så pass väl ut att det nu ska permanentas. ”Vi är förvånade 
över hur bra det har gått, över förväntan”, säger projektledaren Julia Jonasson. 
Många på Norrby hann vänja sig vid synen av elcykeln med kärra som kom två 
gånger i veckan. Sopcykeln, eller returcykeln som den kallades i projektet, åkte runt i 
stadsdelen och samlade större skrymmande föremål som boende hade svårt att bli av 
med. I tio veckor, under förra hösten, pågick testet. 

Utvärderingen av sopcyklarna har visat att projektet var så pass lyckat att det ska 
permanentas och det är stadsdelsvärdarna i området som kommer att sköta 
verksamheten. 

– Vi är förvånade över hur bra det har gått, över förväntan, säger Julia Jonasson på 
Rise som varit projektledare för försöket. 

Projektet har varit ett samarbete mellan Rise, Högskolan i Borås, AB Bostäder och 
Borås energi och miljö och startade 2015, då genom att titta på hur situationen såg ut 
på Norrby. Det konstaterades att många i området saknade bil och därmed hade svårt 
att bli av med större skrymmande föremål och farligt avfall, något som bidrog till 
nedskräpning. 

  



”Vår förhoppning är att komma igång någon 
gång efter semestern.” 
Under projektets gång, tio veckor, hämtades prylar hos knappt 40 hushåll, drygt två 
ton avfall och annat som bland annat gick till Borås stads Återbruk 

Just nu håller Borås stads arbetslivsförvaltning, som tillsammans med Borås energi 
och miljö tar över verksamheten, på att rekrytera nya stadsdelsvärdar och bygga upp 
en organisation. 

– Vår förhoppning är att komma igång någon gång efter semestern. Tanken med det 
här är att underlätta för kommuninvånarna att bli av med sina saker på ett 
klimatsmart sätt, säger Lennart Gustavsson, verksamhetschef på 
arbetslivsförvaltningen. 

”Vi vill utveckla det här till andra stadsdelar.” 
I projektet kördes sopcykeln runt i området två gånger i veckan och samlade prylar, 
hur frekvent den kommer att cirkulera nu när verksamheten blir permanent är ännu 
inte bestämt. Däremot finns det planer på att utöka. 

– Så är det, vi vill utveckla det här till andra stadsdelar också där det finns ett behov 
och där vi vet att många saknar tillgång till bil, säger Lennart Gustavsson. 

I ur och skur for det lilla ekipaget runt på Norrby och samlade prylar under förra 
hösten, allt från möbler till farligt avfall. Saker som boende i stadsdelen hade svårt att 
bli av med. 

– Vi utsattes för alla typer av utmaningar och returcykeln höll i alla väder. Mot slutet 
av testperioden kom det till och med snö. Trots att cykeln inte var försedd med 
vinterhjul så tog den sig fram bra. Det var bara i de allra brantaste backarna som vi 
fick hjälpa till och skjuta på lite, säger Julia Jonasson. 

”Blir mer synlig.” 
En annan stor fördel som Julia Jonasson upptäckte under projektets gång var 
kontakten med boende i området. 

– Man blir mer synlig och träffa folk i samma rum på ett helt annat sätt än när man 
sitter instängd i en bil, säger hon 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-04 

 

Val av ny ledamot i valnämnden efter Nils-Werner 
Claesson (NU) 
2019/340, löpnummer 2212/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23, § 94, att befria Nils-Werner Claesson (NU) från 
uppdraget som ledamot i valnämnden. Val av ny ledamot i valnämnden bordläggs till nästa 
möte 2019-06-19. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ledamot i valnämnden utses... 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag KF 2019-05-23, § 94, Nils-Werner Claesson (NU) befrias från 

uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i valnämnden 
 
Beslutet lämnas till 
Ny ledamot 
Valnämnden 
Löneassistent 
Kansliet (2) 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-05-23 
Paragrafer 80-94 
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-31 Datum då anslaget tas ner 2019-06-25 
Förvaringsplats för 
protokollet Stadshuset 
 
 
………………………………… 
Underskrift  

 
Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Tid och plats torsdag den 23 maj 2019 kl. 18:00-20:10, i Kommunfullmäktiges 
sessionssal, Stadshuset 
Sammanträdet ajourneras klockan 19:10 – 19:30 

  
Paragrafer 80-94 

  
Ledamöter Dario Mihajlovic NU Ordförande 

Sören Johansson M Vice ordförande 
Eva Arnesson KD §§ 80-91, 93-94 
Cristina Bernevång KD  
Roland Eriksson L §§ 80-91, 93-94 
Adela Brkic Carlsson L  
Arne Fransson MP §§ 80-91, 93-94 
Ingemar Basth MP  
Evelina Karlsson V §§ 80-91, 93-94 
Jan-Olof Sundh V  
Roland Karlsson C §§ 81-94 
Mikael Dahl C  
Anders Andersson C  
Emma-Klara Arnell C  
Victor Sund C §§ 80-91, 93-94 
Liselotte Andersson C  
Ann Stockzelius C  
Margareta Juliusson M  
Eva Grönbäck M  
Catharina Örtendahl Rylid M  
Katrin Lorentzon M  
Sebastian Gustavsson M  
Richard Hallifax M  
Wiktor Öberg M §§ 81-94 
Mikael Levander NU §§ 80-91, 93-94 
Annie Faundes NU  
Elisabeth Stålbrand NU  
Mats Bogren NU §§ 80-91, 93-94 
Armel Hombessa NU  
Bella Cotter NU  
Therese Westman NU  
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Peter Nilsson SD  
Elisabeth Nilsson SD  
Aila Kiviharju SD §§ 80-91, 93-94 
Martin Berg SD  
Mattias Bengtsson SD  
Niclas Sunding SD §§ 80-91, 93-94 
Mattias Remar S  
Celso Silva Goncalves S  
Klas Redin S  
Inga-Kersti Skarland S  
Mattias Josefsson S  
Aira Eriksson S  
Leif Dahl S §§ 80-91, 93-94 
Emma Magnusson S §§ 80-91, 93-94 
Tommy Mårtensson S  

  
Tjänstgörande  

ersättare 
Börje Eckerlid C Jan-Åke Claesson 
Inga-Maj Larsson NU Tobias Torsborn 
Per-Ola Johansson S Per Gustafsson 
Eduard Piper M § 80 för Wiktor Öberg 
Bengt Leander C § 80 för Roland Karlsson, § 92 för 

Victor Sund 
Per-Ove Ståhlbrand KD § 92 för Eva B Arnesson 
Birgit Andersson L § 92 för Roland Eriksson 
Dan Ljung V § 92 för Evelina Karlsson 
Mattias Green-Andersson S § 92 för Leif Dahl 
Bengt Bogren SD § 92 för Niclas Sunding 

  
Ersättare Torbjörn Brandhill L  

Ziad Makrous C  
Ingvar Ideström M  
Anette Hellqvist M  

  
Justerare 

 
 Ingemar Basth (MP) och Evelina Karlsson (V) 
 

Tid och plats för 
justering 

Stadshuset  den 29 maj, enligt överenskommelse 

  
Övriga Karin Bergdahl kommunsekreterare 

  
Allmänheten Öppet sammanträde 

  
 

Underskrifter  
 

  

  

 
Sekreterare ________________________ 

  Karin Bergdahl 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Ordförande 
 
________________________ 

  Dario Mihajlovic 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

 
 

Justerare 

Ingemar Basth  
 
________________________ 

  Evelina Karlsson 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 94/2019 
 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och 
som ledamot i valnämnden Nils-Werner Claesson (NU) 
Dnr 2019/340 
 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-05-11 avsäger sig Nils-Werner Claesson (NU) uppdragen som ledamot i 
valnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i valnämnden  

Nils-Werner Claesson (NU) 
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) föreslår att ärendet om ledamot i valnämnden bordläggs till nästa 
möte. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Nils-Werner Claesson (NU) befrias från uppdragen. 
 
Ärendet om ledamot i valnämnden bordläggs till nästa möte. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till kommunfullmäktige av 
Länsstyrelsen.  
 
Beslutet lämnas till 
Nils-Werner Claesson 
Länsstyrelsen 
Valnämnden  
löneassistent 
kansliet (2) 
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