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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-28 

Tjänsteskrivelse Svar på interpellation - Våld går inte 
i pension 
Diarienummer 2020/360, löpnummer 2524/2020 
 
Förslag till beslut 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. 
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
våld i nära relationer. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-17. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Interpellation - Våld går inte i pension 

 
 
 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare   
Kommunstyrelsens förvaltning   
  

 



 

 

 

Våld går inte i pension 

 

Våld och sexuellt våld i nära relationer upphör inte när vi blir äldre. Våldet går inte i pension.  Det 

finns en mängd faktorer som ökar risker för våld mot äldre. Det kan vara tidigare våld inom familjen. 

En särskild risksituation kan uppstå när en närstående ger den äldre vård och omsorg i hemmet, det 

som kallas anhörigvård. Anhörigvård kan ges under påfrestande förhållanden med tungt vårdansvar 

och begränsad insyn från omvärlden. 

Gruppen äldre är en särskilt sårbar grupp när det gäller våld i nära relationer särskilt medtanke på 

den beroendesituation som vissa äldre lever i. Äldre är inte en homogen grupp men vid hög ålder blir 

man allt mer beroende av vårdpersonal och anhöriga. Detta kan leda till en ökad isolering. 

Kommunen medarbetare har unik möjlighet att upptäcka våld i nära relationer. Det visar nätverket 

som driver kampanjen ”Våldet går inte i pension!”   

Screening, att återkommande ställa frågan är en metod som har en hög effekt för att upptäcka våld 

och sexuellt våld i nära relationer. Kommunens äldreomsorg möter brukare i hemmen och har en 

unik möjlighet att upptäcka våld i nära relationer.  

 

Liberalerna vill med anledning av detta ställa följande frågor:  

•  Hur arbetar Ulricehamns kommun för att upptäcka våld och sexuellt våld i nära relationer 

hos kommunens äldre? 

•  Finns det någon återkommande utbildning för kommunens vårdpersonal i att upptäcka våld 

och känna igen dess olika uttryck? 

• Finns det några fasta rutiner för personal vid upptäckande av våld hos kommunens brukare?  

 

Ulricehamn den 15 juni, 2020 

 

Adela Brkic Carlsson, KF ledamot Liberalerna 
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§ 204/2020 
 

Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2020/174 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund beslutade 2020-03-20 att fastställa 
årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019 och att överlämna densamma till 
medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef 
2 § 16 Protokollsutdrag Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 
3 Bokslut 2019 Bil 1 
4 Bokslut 2019 Bil 2 
5 Uppföljning av VP 2019 Bil 3 
6 Uppföljning Säkerhetsmål HP 2016-2019 Bil 4 
7 Uppföljning Internkontrollplan 2019 - bilaga 5 
8 Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2019_200225 
9 Revisionsberättelse påskriven 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-07 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Diarienummer 2020/174, löpnummer 2185/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund beslutade 2020-03-20 att fastställa 
årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019 och att överlämna densamma till 
medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.  
 
 
Ärendet 
Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund beslutade 2020-03-20 att fastställa 
årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019 och att överlämna densamma till 
medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.  
 
Revisorernas bedömning är att verksamheten i förbundet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Beslutsunderlag 
1 § 16 Protokollsutdrag Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 
2 Bokslut 2019 Bil 1 
3 Bokslut 2019 Bil 2 
4 Uppföljning av VP 2019 Bil 3 
5 Uppföljning Säkerhetsmål HP 2016-2019 Bil 4 
6 Uppföljning Internkontrollplan 2019 - bilaga 5 
7 Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2019_200225 
8 Revisionsberättelse påskriven 

 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef   
Kommunledningsstaben   
  

 





Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsbokslut 2019

Årsbokslut 2019 per kontoklass

Resultat per kontoklass

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 21 776 905 23 573 372

Personal -125 066 493 -126 170 358

Pension -16 747 763 -14 007 033

Materiel -10 398 695 -10 829 627

Tjänster -30 118 093 -30 419 964

Avskrivningar -6 971 000 -6 848 953

Räntekostnader 0 -2 754

Kommunbidrag 165 100 000 165 100 010

Totalt -2 425 139 394 693

Resultat per Avdelning

Avdelning Budget Utfall

Direktion -374 000 -444 713

Revision -150 000 -128 413

Förbundsdirektör -4 502 270 -3 128 772

Verksamhet & Chefsstöd -10 677 189 -10 451 518

Insats & Beredskap -63 286 728 -62 581 495

Personal Deltid -40 129 596 -40 162 701

Utbildning -6 006 026 -5 043 021

Teknik & Fastighet -27 141 803 -26 607 190

Skydd & Samhälle -4 138 138 -3 954 800

Finansförvaltning 153 980 611 152 897 316

Totalt -2 425 139 394 693

Resultat Förbundsledning

Kontoklass Budget Utfall

Personal -3 946 337 -2 950 954

Pension -182 533 -199 141

Material -60 200 14 558

Tjänster -837 200 -566 361

Totalt -5 026 270 -3 701 898

Filnamn: Bokslut 2019.xlsx Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsbokslut 2019

Årsbokslut 2019 per kontoklass

Resultat Verksamhet & Chefsstöd

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 0 23 940

Personal -7 231 944 -7 221 249

Pension -282 945 -277 557

Material -216 000 -289 914

Tjänster -2 946 300 -2 686 738

Totalt -10 677 189 -10 451 518

Resultat Beredskap & Insats inkl Deltid löner

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 2 785 362 2 758 809

Personal -91 287 524 -93 901 351

Pension -10 595 542 -7 581 951

Material -275 045 -774 346

Tjänster -3 879 575 -3 245 357

Avskrivningar -164 000 0

Totalt -103 416 324 -102 744 196

Resultat Utbildning

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 5 624 000 7 444 699

Personal -8 629 036 -9 320 906

Pension -415 640 -395 979

Material -2 141 700 -2 174 433

Tjänster -443 650 -596 402

Totalt -6 006 026 -5 043 021

Resultat Teknik & Fastighet

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 11 276 423 11 893 332

Personal -8 066 935 -7 138 828

Pension -692 273 -568 398

Material -7 685 450 -7 599 026

Tjänster -21 973 568 -23 194 269

Totalt -27 141 803 -26 607 189

Filnamn: Bokslut 2019.xlsx Sida: 2



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsbokslut 2019

Årsbokslut 2019 per kontoklass

Resultat Skydd & Samhälle

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 2 091 120 1 452 593

Personal -5 844 717 -5 015 695

Pension -330 441 -329 292

Material -20 300 -6 465

Tjänster -33 800 -55 941

Totalt -4 138 138 -3 954 800

Resultat Finans

Kontoklass Budget Utfall

Personal -60 000 -621 374
Pension -2 301 389 -3 005 093

Avskrivningar -6 807 000 -6 848 953

Tjänster 0 -59 270

Räntekostnad/Pension -1 947 000 -1 649 623

Räntekostnad 0 -2 754

Bankkostnad -4 000 -15 626

Medlemsavgift 165 100 000 165 100 008

Totalt 153 980 611 152 897 315

Filnamn: Bokslut 2019.xlsx Sida: 3



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 100 Direktion

P-kod Projekt Budget Utfall

LA100 Löpande administration -74 000 -26 069

LONER Löner från Hogia lön -300 000 -418 644

Totalt -374 000 -444 713

Avdelning 110 Revision

P-kod Projekt Budget Utfall

LA101 Löpande administration -100 000 -58 021

LONER Löner från Hogia lön -50 000 -70 392

Totalt -150 000 -128 413

Avdelning 120 Förbundsdirektör

P-kod Projekt Budget Utfall

LA102 Löpande administration -322 900 -123 076

LA110 Personalutbildning -174 600 -331 266

SA310 Information -463 300 -444 415

LONER Löner från Hogia lön -3 541 470 -2 230 016

Totalt -4 502 270 -3 128 773

Avdelning 200 Verksamhet & Chefsstöd

P-kod Projekt Budget Utfall

LONER Löner från Hogia lön -5 169 064 -5 519 925

BB310 Körkortsutbildning -100 000 -208 173

BB350 Företagshälsovård -1 337 075 -1 333 205

SA100 Löpande administration -249 500 -201 833

SA110 Personalutbildning -106 600 -98 448

SA120 Ekonomihantering -498 500 -463 516

SA130 Dokumenthantering -125 000 -71 264

SA135 Projekt 0 -7 200

SA140 Telefonväxel -261 000 -291 712

SA150 Kontorsmateriel & maskiner -214 700 -199 088

SA160 Försäkringar -825 000 -814 366

SA200 Personalhantering heltid -744 250 -670 888

SA201 Personalhantering alkoholtestning -16 400 -12 000

SA205 Trivselpengar -156 000 -118 302

SA210 Personalhantering deltid -308 200 -39 312

SA220 Lönehantering -565 900 -402 286

Totalt -10 677 189 -10 451 518

Filmamn: Bokslut 2019.xlsx Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 410 Insats & Beredskap

P-kod Projekt Budget Utfall

BA100 Löpande administration -215 775 -201 160

BA110 Personalutbildning -179 551 -190 014

BB100 Avtal Falköping 316 000 178 523

BB101 Avtal Mullsjö -20 900 0

BB102 Avtal Gislaved -239 400 -193 071

BB104 Avtal Falkenberg 500 -1 229

BB105 Avtal Herrljunga 30 000 30 015

BB106 Avtal RSG -9 500 30 478

BB107 Avtal Jönköping -50 000 -34 615

BB108 Avtal Alingsås-Vårgårda -9 500 0

BB110 Avtal Ardagh Glass Limmared 365 000 374 161

BB112 Avtal IVPA 0 5 646

BB120 Avtal Vattendykning 0 0

BB200 RCB - beredskap -651 294 -716 831

BB210 IL2 - beredskap -653 750 -696 348

BB220-BB224 Räddningsinsatser extra ordinära -121 145 -737 106

IB100 Räddningstjänstplanering -23 050 -27

IB110 Restvärdesräddning 350 000 476 409

IB130 SOL-centralen -109 250 -84 092

IB140 SOS-Alarm -3 250 000 -2 697 477

IB901 Särskild Händelse 0 -613 569

LONER Löner från Hogia lön -58 815 113 -57 511 188

Totalt -63 286 728 -62 581 495

Avdelning 412 Personal Deltid & Värn

V-kod Verksamhet Budget Utfall

210 Bollebygd deltidskår -2 808 881 -3 115 426

211 Töllsjö räddningsvärn -183 864 -263 961

221 Dalsjöfors deltidskår -2 771 568 -2 862 418

222 Fristad deltidskår -2 775 994 -2 632 839

223 Viskafors deltidskår -2 194 074 -2 383 384

224 Borgstena räddningsvärn -132 083 -152 499

225 Hedared räddningsvärn -142 479 -152 046

230 Svenljunga deltidskår -2 863 208 -2 750 841

231 Mjöbäck deltidskår -2 428 054 -2 417 103

240 Tranemo deltidskår -1 822 468 -1 660 782

241 Dalstorp deltidskår -2 593 862 -2 792 451

243 Limmared deltidskår -1 822 468 -1 721 088

244 Länghem räddningsvärn -166 788 -235 750

250 Ulricehamn deltidskår -4 386 278 -4 398 419

251 Hökerum räddningsvärn -136 504 -85 237

252 Trädet deltidskår -1 614 244 -1 585 669

253 Vegby deltidskår -2 578 695 -2 560 794

254 Liared räddningsvärn -130 529 -107 539

260 Kinna/Skene heltid/deltid -1 206 185 -1 372 575

261 Fritsla deltidskår -1 256 789 -1 303 015

262 Horred deltidskår -2 528 132 -2 491 551

263 Sätila deltidskår -2 442 289 -2 050 995

264 Torestorp deltidskår -1 144 160 -1 066 320

Totalt -40 129 596 -40 162 702

Filmamn: Bokslut 2019.xlsx Sida: 2



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 420 Utbildning

P-kod Projekt Budget Utfall

BB300 Kompetensutbildning MSB -1 454 000 -1 822 399

BB305 Arbetsmiljöutbildning -48 500 -793

EA100 Löpande administration -11 450 -18 687

EA110 Personalutbildning -53 300 -12 510

EU105 Grundskolan åk 5 0 -41 437

EU110 Sommarprojekt m.m. -145 000 -1 843

EU200 Brandkunskap extern kund 206 000 483 959

EU201 Uppdragsutbildningar 300 000 0

EU205 Brandskyddskontrollant 0 3 000

EU206 SBA steg 2 0 14 332

EU210 Heta arbeten 412 000 149 154

EU211 Anläggningsskötare 0 -7 972

EU212 Brandfarlig vara steg 1 3 000 9 435

EU218 Sotningskurs 6 000 5 144

EU220 Sjukvårdsutbildning 254 000 444 965

EU230 Avtal räddningstjänstgymnasiet 303 000 412 505

EU234 Avtal Vårdhögskola 35 000 23 478

EU235 Avtal Medlemskommuner 521 692 1 849 643

EU240 GRIB 1 055 000 1 991 351

EU299 Uthyrning externa anordnare 500 000 1 006 506

IU100 Internutbildning, heltid -115 900 -133 944

IU110 Internutbildning, deltid -618 200 -511 762

IU130 Grundutbildning, deltid -520 000 -744 461

LONER Löner från Hogia lön -4 580 342 -6 098 667

TG110 Kök / matsal 85 600 295 860

TG120 Lönebidragsanställning -55 026 -117 429

TG200 Övningsanordningar -1 033 300 -1 086 169

TG210 Övningsmateriel -1 052 300 -1 134 280

Totalt -6 006 026 -5 043 021

Filmamn: Bokslut 2019.xlsx Sida: 3



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 430 Teknik & Fastighet

P-kod Projekt Budget Utfall

LONER Löner från Hogia lön -8 301 838 -7 262 799

BB320 Fysisk träning -198 200 -210 652

IB120 Automatiska brandlarm 7 305 300 8 042 243

IB160 Kommunikation -1 541 400 -1 608 685

SA190 Museet -38 000 19 420

SA290 Personalservering -18 500 -92 468

SA300 IT/Datahantering -1 994 800 -1 864 244

TA100 Löpande administration -12 100 -15 421

TA110 Personalutbildning -36 800 -76 005

TA120 Lönebidragsanställning 0 556

TL100 Inventarier till brandstationer -278 900 -371 657

TL205 Guttasjön, fastigheter -638 500 -910 752

TL210 Bollebygds brandstation -452 800 -436 797

TL211 Töllsjö brandstation -128 300 -125 387

TL220 Borås brandstation -5 153 550 -5 689 565

TL221 Dalsjöfors brandstation -175 500 -186 049

TL222 Fristad brandstation -207 500 -173 161

TL223 Viskafors brandstation -96 500 -109 325

TL224 Borgstena brandstation -33 500 -40 107

TL225 Hedareds brandstation -32 000 -25 375

TL226 Förråd Borås -48 000 -50 173

TL230 Svenljunga brandstation -1 074 000 -1 035 932

TL231 Mjöbäcks brandstation -140 500 -144 065

TL240 Tranemo brandstation -390 000 -396 802

TL241 Dalstorps brandstation -145 000 -178 645

TL244 Länghems brandstation -66 000 -73 098

TL250 Ulricehamns brandstation -1 370 900 -1 385 614

TL251 Hökerums brandstation -57 500 -44 999

TL252 Trädets brandstation -197 968 -226 143

TL253 Vegby brandstation -105 500 -108 127

TL254 Liareds brandstation -72 500 -77 472

TL260 Skene brandstation -2 064 800 -2 163 233

TL261 Fritsla brandstation -165 000 -159 204

TL262 Horred brandstation -532 000 -536 742

TL263 Sätila brandstation -254 800 -237 000

TL264 Torestorp brandstation -104 000 -101 976

TL265 Förråd Skene -79 000 -81 818

TL269 Skene övningshus -204 900 -155 730

TV100 Fordonsverkstad Borås -4 045 600 -4 921 771

TV120 Rökskyddsverkstad -365 900 -366 903

TV130 Kemverkstad -189 500 -123 535

TV140 Slangverkstad -259 500 -245 204

TV150 Radioverkstad -373 400 -470 880

TV155 Radiolänknät -36 247 -134 606

TV160 Skrädderi -1 776 400 -1 022 100

TV170 Ersättningsförråd -895 400 -954 739

TV180 Tvätthall -80 600 -72 980

TV190 Snickeri -13 500 -1 468

Totalt -27 141 803 -26 607 189

Filmamn: Bokslut 2019.xlsx Sida: 4



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2019 per ansvar och projekt

Avdelning 440 Skydd & samhälle

P-kod Projekt Budget Utfall

AF100 Analys och uppföljning 0 105 008

AF110 Samhällsolycksförebyggande verks 0 -2 270

AF130 Konferens 2019 0 -25 137

AF140 Extraordinära händelser -5 000 -5 000

AF230 Avtal Säkerhetssamordnare 0 0

LONER Löner från Hogia lön -5 136 638 -5 126 158

MA100 Löpande administration -23 800 -9 689

MA110 Personalutbildning -72 700 -66 545

MF100 Tillsyn LSO 300 000 379 147

MF113 Tillst brandfarliga och expl. varor 300 000 342 920

MF120 Avtal byggnadsnämnder 500 000 452 924

Totalt -4 138 138 -3 954 800

Filmamn: Bokslut 2019.xlsx Sida: 5



1 (14)  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 

SÄRF uppföljning av VP 2019 Bil 3.docx Sida 1 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 till Årsredovisning 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppföljning av 
Verksamhetsplan 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 (14)  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 

SÄRF uppföljning av VP 2019 Bil 3.docx Sida 2 

Innehållsförteckning 
Uppföljning av Verksamhetsplan 2019 ................................................................................................... 1 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 3 

1.1 Uppdraget................................................................................................................................ 3 

1.2 Verksamhetens styrdokument ................................................................................................ 3 

1.3 Schematisk modell styrdokument ........................................................................................... 4 

1.4  Verksamhetens mål ................................................................................................................. 4 

2 Förebyggande verksamhet .............................................................................................................. 4 

2.1  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor .............................................................................. 5 

2.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ................................... 5 

2.3 Samhällsplanering ................................................................................................................... 6 

2.4 Sotning och brandskyddskontroll ............................................................................................ 6 

2.5 Krisberedskap .......................................................................................................................... 7 

2.6  Brett säkerhetsarbete och övriga remisser ............................................................................. 8 

2.7 Insatsuppföljning ..................................................................................................................... 8 

3 Operativ verksamhet ....................................................................................................................... 9 

3.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag ................................................................... 9 

3.2 Insatsplanering ...................................................................................................................... 10 

3.3 Restvärdesräddning ............................................................................................................... 11 

4 Stödverksamhet ............................................................................................................................ 11 

4.1  Teknik & Fastighet ................................................................................................................. 11 

4.2  Utbildning .............................................................................................................................. 12 

4.2.1 Information, rådgivning och extern utbildning ................................................................. 12 

4.2.2  Metodutveckling, intern utbildning och övning ................................................................ 13 

4.3  Verksamhets & Chefsstöd ..................................................................................................... 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 (14)  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 

SÄRF uppföljning av VP 2019 Bil 3.docx Sida 3 

1 Inledning  
 
Visionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är att uppnå ett olycksfritt 
samhälle. Visserligen en noll-vision men med syfte att förbygga, förhindra och minska 
risken för skada på person, hälsa, egendom och miljö med hänsyn till de lokala 
förhållandena med ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor samt minimera 
uppkommen skada med bästa resursåtgärd så långt det är möjligt. 
  

Med utgångspunkt i ett fyraårigt handlingsprogram med tydliga och nedbrytbara mål 
beskrivna i årliga verksamhetsplaner, ska organisationen arbeta mot samma mål före, 
under och efter händelser. Det fullständiga arbetet som organisationen utför är till flera 
delar svåra att mäta eller ha någon form av måluppfyllelse trots att insatserna ingår i 
uppdraget enligt LSO 1 kap 1 §. Att mäta trygghet kan endast fullgott göras genom 
trygghetsmätningar som likvärdigt kan jämföras från tid till annan för att skapa 
förutsättningar för lämpliga åtgärder. Det ligger i förbundets, medlemskommunernas 
liksom i allmänhetens intresse att ständigt utveckla och effektivisera vår verksamhet. 
Genom att förstärka samverkan och samarbete mellan olika samhällsaktörer, inte minst 
inom offentlig verksamhet, är ett arbete som ständigt pågår som också har börjat ge 
resultat.   
  

Förutsättningen för att nå verksamhetens mål och prioriteringar är att de är kända inom 
förbundets personalgrupper med olika ansvarsområden. Att förstå varje del i ett större 
sammanhang är en självklar ledningsfråga men också hur verksamheten styrs med 
tydliga strukturer, deltagande i medarbetarforum samt riktade kommunikationsåtgärder.  
 
Förbundet har infört regelmässiga Tertialuppföljningar som innebär uppföljning av 
Budget, Verksamhetsplan, Internkontrollplan - genomgång av kontrollåtgärder utifrån 
årets riskanalys och utförda förbättringsåtgärder -, Arbetsmiljö, Miljö, 
Medarbetarsamtal, Jämställdhet, Kompetensinventering och Utvecklingsområden inom 
respektive avdelning. 
 
Sammantaget har räddningstjänstförbundet under 2019 uppfyllt de lagstadgade kraven 
och genomfört verksamheten med en ekonomi i balans. Handlingsprogrammets sex 
Säkerhetsmål följs upp i egen bilaga medan Handlingsprogrammets femtiofyra 
Prestationsmål och Verksamhetsplanens sexton prioriterade aktiviteter följs upp i denna 
bilaga. 
 

1.1 Uppdraget  
SÄRF:s huvudsakliga uppgifter, regleras i förbundsordningen som beslutas av kommunalförbundets 
direktion och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Förbundsordningen beskriver 
de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt 
tillsynsskyldigheten som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och 
även pröva tillstånd enligt samma lag. I LSO anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. SÄRF är en organisation som både ansvarar för och 
har en stödjande roll i samhällsviktiga funktioner för medlemskommunerna.  
 

1.2 Verksamhetens styrdokument  
Att planera långsiktigt inger både stabilitet och förutsägbarhet inte minst inom den händelsestyrda 
verksamheten. Utifrån de nationella målen och förbundsordningen har direktionen fattat beslut om 
ett fyraårigt handlingsprogram där säkerhetsmål och prestationsmål för verksamheten redovisas. 
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Utifrån läges- och problembeskrivningar samt riskanalyser prioriteras områden i kommunernas lokala 
mål som ett led att uppnå säkerhets- och prestationsmål inom tidsperioden.  
 
För att nå prestationsmålen beskrivs aktiviteter i de årliga verksamhetsplanerna som fastställs av 
direktionen och de följs upp tertialvis. Inom SÄRF är alla medarbetare lika betydelsefulla för att skapa 
en god och fungerande verksamhet. Med tydliga, konkreta och kommunicerade styrdokument 
möjliggörs förväntade resultat och effekter. 
 

1.3 Schematisk modell styrdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.4  Verksamhetens mål 
SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner det 4-åriga 
Handlingsprogrammet till årliga verksamhetsplaner med Prioriterade aktiviteter. 
 
Som stöd för uppföljning av mål och aktiviteter används trafikljusmodellen som kompletteras med % 
-andel av färdigställande. Vid behov finns dessutom förklarande text under respektive aktivitet i 
kursiv stil. 
 
De fyra-åriga prestationsmålen som ingår i verksamhetsmålen för LSO är helt eller delvis uppfyllda till 
92 % och totalt är prestationsmålen helt eller delvis uppfyllda till 91 % och för de som inte är 
slutförda finns förklaringar under respektive prestationsmål. 
 
Årets prioriterade aktiviteter är helt eller delvis uppfyllda till 96 % och för de som inte är 
slutförda finns förklaringar under respektive aktivitet. 

 

2 Förebyggande verksamhet 
Skydd och samhälle ansvarar i huvudsak för det olycksförebyggande arbetet, vilket omfattar: 

• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• Rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter 
• Brandskyddsfrågor i byggprocessen och riskhantering i planprocessen 
• Sotning och brandskyddskontroll 
• Insatsuppföljning 
• Medverkan i kommunernas krisberedskapsarbete 
• Övrig remisshantering 

 

 

Lagen om skydd mot olyckor   Nationella mål  

Aktiviteter     Insatser, mått, mål  

Årliga Verksamhetsplaner   Prioriterade aktiviteter  

   Säkerhetsmål  
Handlingsprogram 2016-2019   
   Prestationsmål   
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2.1  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den enskildes 
skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och nyttjanderättshavare 
till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende skyldigheter vid farlig verksamhet. 
Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3§ är 
uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa och är kostnadsneutral för förbundet. 
Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat tillsynsplan som är riskbaserad. Utöver de objekt 
som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF årliga tillsyner på kommunala badplatser i förbundet. 
 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LSO.  
 

  100 % 

Bedriva riktade insatser mot fastighetsägare till flerbostadshus för att dessa 
ska aktivt ska kontrollera brandskyddet i sina fastigheter. 

  100 % 

Utveckla rutiner för tillsyn på verksamheter där det brunnit, varit tillbud eller 
där det framkommit information om brister i brandskyddet. 

  100 % 

Genomföra tillsyn på samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 
kap. 4§. 

  100 % 

Genomföra myndighetsgemensamma tillsyner. 
 

  100 % 

Enligt MSB:s riktlinjer utveckla och stärka rättssäkerheten för den enskilde 
genom att förenkla och förtydliga dokumentationen som förmedlar 
myndighetsbeslut. 

  100 % 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Effektivisera tillsynsarbetet genom att kompetensutveckla tillsynsförrättare, 
uppdatera mallar genom att göra de protokollmallarna användarvänliga och 
språklig lätta att förstå och i övrigt arbeta med tillsyn i lagen om skydd mot 
olyckor. Effekten av prioriterade aktiviteten är att få en rättssäker 
tillsynsprocess och samtidigt nå ut till en hög kvantitet verksamheter. 

  100 % 

 
 

2.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor 

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med andra 
myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningar samt 
polismyndigheten remissinstans i ärendena. Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som 
medför kvalitet och effektivitet i arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. 
Tillståndshandläggningen finansieras av en fastställd avgiftsmodell. Avgiftsmodellen är utformad för 
att göra tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras 
enligt en separat tillsynsplan. 
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*Brandfarlig vara kontrolleras i samband med tillsyn LSO samt vid tillståndshantering för brandfarlig- 
och explosiv vara. 
 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Ansvarig för LBE funktionen ska utveckla och kvalitetssäkra arbetet med 
tillstånd och tillsyn inom ramen för uppdraget. 

  100 % 

 

2.3 Samhällsplanering 
SÄRF är en remissinstans till kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar i frågor rörande 
riskhantering i planprocessen och byggnadstekniskt brandskydd i bygglovsprocessen. SÄRF verkar för 
en riskreducering i samhället genom att i kommunernas översikts- och detaljplanering bevaka frågor 
som riskavstånd till farligt godsleder, brandvattenförsörjning, översvämningsrisker med mera. I 
bygglovsprocessen granskar SÄRF att det byggnadstekniska brandskyddet lever upp till gällande 
byggregler. I plan- och byggprocessen säkerställs räddningstjänstens insatsmöjligheter. 
 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Optimera medlemskommunernas och SÄRF:s arbetssätt och samarbete i 
byggprocessen. För SÄRF är det viktigt att byggprocessen genomförs på ett 
bra sätt. Eftersom SÄRF är inte har beslutsrätt utan är remissinstans ska vi 
genom dialog och kunskapsutbyte jobba aktivt för att få ett bättre arbetssätt 
och samarbete i samtliga medlemskommuner. MSB:s nya vägledning för 
räddningstjänst i byggprocessen ska användas. Effekten av den prioriterade 
aktiviteten är att byggnader uppförs med ett bra byggnadstekniskt 
brandskydd. 

  100 % 

 

2.4 Sotning och brandskyddskontroll 
Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöra vissa 
förbränningsanordningar och imkanaler enligt 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Räddningstjänsten ska även ansvara för att det som ska rengöras också kontrolleras ur 
brandskyddssynpunkt. Kontrollen innefattar även tak, skorsten och anslutande byggnadsdelar. 
Sotning och brandskyddskontroll sker på det sätt och med sådan frekvens som anges i Myndigheten 

Prestationsmål 2016 – 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LBE.  
 

        30 % * 

Anpassa processer och arbetssätt till reformerade lagar. 
 

  100 % 

Skapa rutiner för att delge personal i insatsorganisationen då behov finns att 
informera om högre risker i en verksamhet. 

  100 % 

Prestationsmål 2016 - 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Utveckla rutinerna för SÄRFs delaktighet i planprocessen och 
bygglovsprocessen och verka för en tidig medverkan i respektive process. 

  100 % 

Utbilda medlemskommunernas bygglovshandläggare och inspektörer i delar 
av Boverkets byggregler kap. 5 

  100 % 
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för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
(MSBFS 2014:6). 
Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen är 
förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar ett flertal sotningsentreprenörer. SÄRF arbetar för 
att upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan entreprenörerna. SÄRF 
prövar enskilda fastighetsägares begäran att få tillstånd att sota den egna fastigheten.  
 

Prestationsmål 2016 - 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Genomföra utbildning i egensotning minst två gånger per år. 
 

  100 % 

Slutföra och utvärdera projektet ”Brandskydd i glesbygd”. 
 

  100 % 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Stödja entreprenörer i arbetet med att uppfylla förvaltningslagen vid 
myndighetsutövning och GDPR (General Data Protection Regulation). 

  100 % 

 

2.5 Krisberedskap 
SÄRF ger stöd till respektive kommunledning i deras krisberedskapsarbete inom områdena 
utbildning, övning, sårbarhetsanalyser och planering. Under händelser och kriser kan stödet avse 
förmedling av varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan, transportstöd, 
sambandsstöd och liknande. Stödet till kommunerna planeras i dialog med kommuncheferna. 
Under en krishändelse ska SÄRF prioritera stöd till kommunerna vid hot mot dricksvattensäkerheten, 
bortfall av el och tele, höga vattenflöden, stormhinder, snöoväder, pandemi, epizooti, zoonoser och 
större skogsbränder. Under en krishändelse ska SÄRF även ha förmåga och uthållighet att säkra egen 
förmåga att genomföra räddningsinsatser. I dagsläget levererar SÄRF tjänsten säkerhetssamordnare 
till Mark. De övriga kommunerna tillhandahåller egenanställd personal. SÄRF tillhandahåller tjänsten 
krisberedskapshandläggare som stödjer alla kommunerna i förbundet i krisberedskapsarbetet. 
 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Utbildade och övade samverkansbefäl ska kunna aktiveras för stöd till 
kommunerna enligt fastställd plan. 

  100 % 

Delta i planering och genomförande av övningar inom krisberedskap och 
samhällsstörningar i samverkan med lokalt förankrade resurser. 

       50 % * 

RCB, inre befäl och samverkansbefäl ska utbildas inom kommunal 
krisberedskap. 

  100 % 

Stödja arbetet för en förbundsgemensam Frivillig resursgrupp (FRG). 
 

        20 % ** 

Medverka i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. 
 

  100 % 

*Har inte kunnat deltaga i planering och genomförande på ett strukturerat sätt som vore önskvärt. 
SÄRF var med och planerade SAMÖ som blev inställd. SÄRF har deltagit vid kommuners övningar vid 
förfrågan. 
 
**FRG är en kommunal resurs och kommunerna både ansvarar för och driver frågan. SÄRF har 
eftersökt kontakt men en samverkan i frågan har inte kommit till stånd. 
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Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

SÄRF ska under 2019 ta fram en risk- och sårbarhetsanalys på samma sätt 
som våra medlemskommuner. Risk- och sårbarhetsanalysens beskriver 
riskerna i SÄRFs verksamhet och ska förmedlas till medlemskommunerna så 
de kan använda den i sitt arbete med detsamma. 

  100 % 

 
 

2.6  Brett säkerhetsarbete och övriga remisser 
Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra olyckor än 
bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Trafikolyckor, fallolyckor och 
suicid är exempel sådana olyckor. En del förebyggandeinsatser behöver även genomföras i 
samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter för att uppnå ett gott resultat. 
Exempel på sådana insatser är att förebygga anlagd brand och stärka brandskyddet hos äldre.  
SÄRF är även remissinstans/sakkunnig i andra ärenden än de som berör plan- och byggfrågor. 
Ärendena innebär främst yttranden i samband med serveringstillstånd och offentliga tillställningar, 
sakkunnighetsutlåtanden efter brand, släckvattenberäkningar och vissa ärenden enligt Seveso och 
Miljöbalken.  
 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Öka deltagandet i kommunala samverkansgrupper gällande trygghet och 
säkerhet. 

  100 % 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar arbeta för att införa en 
modell om individanpassat brandskydd bland kommunerna i förbundet. 

        50 % * 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar och aktörer i samhället 
arbeta för att öka frekvensen av brandvarnare och 
brandsläckningsutrustning hos allmänheten.  

         
        20 % ** 

Personal som handlägger sakkunnigutlåtanden ska kompetensutvecklas 
inom detta område. 

  100 % 

 

*Modell är framtagen i samverkan med Ulricehamn och Tranemo kommuner. Modellen är inte 
praktiskt genomförd och därmed finns ingen mätbar effekt. 
 
**Finns ingen statistik på om det faktiskt har ökat men SÄRF arbetar kontinuerligt på att öka kunskap 
och medvetenhet hos allmänhet. 
 

2.7 Insatsuppföljning 
Räddningstjänsten ska följa upp inträffade olyckor och räddningsinsatser enligt 3 kap. 10 § i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF genomför insatsuppföljningar i syfte att tillvarata 
erfarenheter från inträffade olyckor och räddningsinsatser, för att tillämpa dessa i ett 
olycksförebyggande och insatsutvecklande syfte. Varje insats dokumenteras i en insatsrapport som 
främst ligger till grund för insatsstatistik. Lokal och nationell insatsstatistik används i sin tur som 
underlag till verksamhetsplaneringen. 
Insatsuppföljning utförs enligt separata riktlinjer. Behovet av en insatsuppföljning och dess 
omfattning styrs av den mängd erfarenheter som förväntas framkomma, hur pass lättidentifierade 
erfarenheterna är samt till vilken målgrupp erfarenheterna riktas. SÄRF har fyra arbetssätt för 
uppföljning; enkel insatsuppföljning, fördjupad insatsuppföljning, tematisk insatsuppföljning och 
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statistisk insatsuppföljning. Ibland genomförs insatsuppföljningar i samverkan med andra 
myndigheter, så som polis, ambulans, trafikverket och SOS. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Utveckla och fastställ arbetssättet för enkel insatsuppföljning där den 
operativa personalens delaktighet i insatsuppföljningar ökar och där fokus är 
på erfarenhetsåterföring. 

  100 % 

Öka förmågan att ta tillvara och implementera erfarenheter från såväl SÄRFs 
egna insatser som insatser från andra räddningstjänster. 

        20 % * 

Olycksutredarna ska kompetensutvecklas inom områdena 
brandplatsundersökning och kvalificerad olycksutredningsmetodik. 

  100 % 

 
*Fanns ingen information om förmåga när perioden började eller när den avslutades. Förmågan har 
ökat men är ett utav uppdragen som ny Räddningschef har i uppdrag. 
 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Ansvarig för insatsuppföljning har genomgått fortbildning under 2017 och 
2018. Under 2019 ska denna kunskap användas för att höja kvalitén hos 
handläggare för sakkunnigutlåtande och öka rättssäkerheten i dessa 
remisser samt insatsuppföljning för att utveckla SÄRFs operativa och 
förebyggande verksamhet. 

  100 % 

 

3 Operativ verksamhet 
Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och insatsproduktionen, 
vilket omfattar: 

• Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag 
• Drift och utveckling av ledningscentral 
• Räddningstjänstplanering 
• Insatsplanering 

 

3.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag 
SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att hindra och 
begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov, genomföra en räddningsinsats. SÄRF 
tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF 
genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA) enligt avtal.  
SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112 och för 
mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en larmanordning vid varje 
brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen ledningscentral. För att 
påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid larmtyperna; brand i byggnad, 
trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och fastklämd person, vilket innebär att 
SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en intervju är slutförd. Inre befäl ges också 
möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar till att ytterligare påskynda och utforma 
utlarmningen.  
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I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett ”Viktigt 
meddelande”. Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med kraftig 
rökutveckling och svåra vädersituationer. ”Viktigt meddelande” kan ges som ett varningsmeddelande 
med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark och Ulricehamn och/eller som ett 
informationsmeddelande via radio, TV och telefon. 
 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Minska tiden mellan inkommet SOS-samtal och räddningstjänstens ankomst 
till skadeplatsen. 

  100 % 

Utreda behov av operativ anpassning utifrån framtagna insatskartor. 
 

  100 % 

Förmågebeskrivningar för alla räddningsstyrkor och operativa funktioner ska 
finnas. 

         70 %* 

Omarbeta ledningshandboken. 
 

         30 %** 

Alla räddningsstyrkor ska ha tillgång till förmågeanpassade ledningsstöd i 
form av kvalitetssäkrade förslag på handlingsmönster för de vanligaste 
händelsetyperna. 

  100 % 

Varje räddningsstyrka ska kunna komplettera lägesrapporter med hjälp av 
bildöverföring från olycksplatsen. 

  100 % 

Inventera behov och möjligheter att sprida ytterligare specialfunktioner på 
RIB-stationer. 

  100 % 

 
* Förmågebeskrivningar finns för räddningsstyrkor men saknas för de operativa funktionerna. 
**Rapport framtagen som beskriver nuläge, behov och förslag på förändringar. Efter beslut ska det 
omsättas till ett operativt ledningssystem. 
 
 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

SÄRF:s ledningshandbok ska omarbetas så att det finns aktuella och tydliga 
styrdokument och riktlinjer för operativ ledning, ett operativt 
ledningssystem. I detta ska den operativa yttre ledningen, den inre operativa 
ledningen såväl som stabsverksamheten ingå. 

         30%* 

I samband med framtagandet av nytt handlingsprogram ska behovet av 
operativ förmåga anpassas utifrån aktuell riskbild kopplat till framtagna 
insatskartor. I detta ska särskilt möjligheterna till att lägga specialfunktioner 
på RIB-stationerna beaktas. 

  100 % 

 
*Rapport framtagen som beskriver nuläge, behov och förslag på förändringar. Efter beslut ska det 
omsättas till ett operativt ledningssystem. 
 

3.2 Insatsplanering 
För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en brand eller annan 
olycka, krävs att lättolkad information om objektet finns tillgänglig. Objektsinformation upprättas och 
uppdateras av ägaren/verksamhetsutövaren och SÄRF tar del av denna i de fall det krävs. I vissa fall 
tar SÄRF fram och uppdaterar insatskort/insatsplaner för specifikt utvalda objekt.  
SÄRF kontrollerar löpande framkomligheten på räddningsvägar till de fastigheter där  
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räddningstjänstens stegutrustning utgör en alternativ utrymningsväg över 12 meter, och för en dialog 
med fastighetsägare om lösningar i de fall där framkomligheten är undermålig. På uppdrag av 
kommunerna svarar SÄRF för att underhålla och prova aggregat för viktigt meddelande till 
allmänheten. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Förenkla framtagningsprocessen av insatsplaner och överlåta produktion av 
insatsplaner till respektive verksamhet i större utsträckning. 

  100 % 

Alla automatlarmsobjekt ska vara beskrivna i överskådliga insatskort som är 
lättillgängliga för den aktuella räddningsstyrkan. 

  100 % 

Vägledningar för utformning av tekniska lösningar för brandskydd som kan 
komma att användas vid insats ska tas fram. 

  100 % 

 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Det finns brandtekniska installationer för brandskyddet som kan komma att 
nyttjas av räddningstjänsten i samband med insatser på olika objekt. För att 
underlätta insatspersonalens arbete bör dessa vara utformade på liknande 
sätt inom SÄRF:s område. Vägledning för detta ska tas fram tillsammans med 
Avdelningen för Skydd och Samhälle. 

  100 % 

  

3.3 Restvärdesräddning 
Räddningstjänsten kan i vissa fall initiera och utföra akut restvärdesräddning i syfte att minska eller 
förhindra ytterligare skador efter en olycka. Förutsättningarna för detta regleras genom avtal med 
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB. Akut restvärdesräddning innebär att 
räddningstjänsten efter beslut från räddningsledaren, kan utföra åtgärder för att skapa torr och rökfri 
miljö i byggnad upp till en omfattning av 16 persontimmar.  Vid behov av vidare restvärdeåtgärder, 
så kallad fortsatt restvärdesräddning, kan räddningstjänsten utföra detta som entreprenör under 
samordning av en restvärdesledare alternativt på uppdrag av annan behörig beställare, såsom ägare, 
försäkringsbolag eller miljörestvärdeledare. Fortsatt restvärdesräddning kan omfatta skadetyperna 
brand, vatten, samt transport- och miljöolyckor. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  Måluppfyllelse 
2019 

Utveckla rutiner, taktik, kunskap och metoder för att minimera följdskadorna 
vid en olycka.  

  100 % 

4 Stödverksamhet 
 

4.1  Teknik & Fastighet 
Nedanstående ingår i Avdelningen för Teknik & Fastighet 

 Material, Fordon och Verkstäder 

 Fastigheter 

 Radio, IT och Automatlarm 

 Museum 
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Avdelningen för Teknik och Fastighet ansvarar för samtlig teknisk utrustning som används inom 
förbundet, inkluderat IT-drift, verkstad och service samt för de fastigheter som ingår i förbundets 
avtal.  
 
För fordon, utrustning och teknik handlar det främst om att utveckla och upprätthålla en hög nivå 
likaväl som att IT-verksamheten fungerar så optimalt som möjligt så att SÄRFs verksamhet kan 
utvecklas utifrån fastställda mål och planer genom god omvärldsbevakning och uppfyllande av 
allmänhetens förväntningar.  
 
Förbundets lokaler hyrs i stor utsträckning av medlemskommunerna men även till viss del av privata 
aktörer så det ingår i avdelningens ansvar att initiera förändringar/förbättringar av fastigheter samt 
visst underhåll. 
 
SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta sina 
brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är avgiftsbelagd. 
Tjänsten innebär kortfattat att ägare/innehavare får ansluta en brandlarmanläggning till SÄRF för 
någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk indikering) eller vid fellarm. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  Måluppfyllelse 
2019 

Arbeta för att minska antalet felaktiga automatlarm.  
 

  100 % 

 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Kartlägga återkommande fellarm och kontakta kund för uppföljning och 
åtgärd.  

  100 % 

 

4.2  Utbildning 
Avdelningen för Utbildning ansvarar i huvudsak för: 

 Metodutveckling 

 Intern utbildning och övningsplanering 

 Extern utbildning 

 Övningsanläggning 
 

4.2.1 Information, rådgivning och extern utbildning 
Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2 kap. 2§ 
i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen uttrycker också på 
olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till allmänheten. Syftet med att sprida 
kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar för att förhindra och begränsa olyckor. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Information och rådgivning till boende i förbundet ska ges utifrån 
insatstider och operativ förmåga. 

  100 % 

Lansera och utveckla en ny hemsida som på ett bättre sätt informerar 
allmänheten om skydd mot olyckor. 

  100 % 

Genomföra områdesbesök inom en vecka efter brand eller annan händelse 
i flerbostadshus där ett informationsbehov föreligger.  

  100 % 
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Utveckla våra informationsinsatser genom sociala medier, såväl i vardagen 
som under större olyckor och kriser. 

  100 % 

Genomföra konsekvenssamtal med skolelever efter anlagda skolbränder i 
samtliga kommuner i förbundet. 

  100 % 

Gemensamma kvalitetssäkrade utbildnings- och informationsmaterial ska 
finnas samlade på Serfnet. 

  100 % 

Utbilda fler skolelever i brandskydd och anlagd brand med ambitionen att 
samtliga elever får utbildning i förskolan, mellanstadiet respektive 
högstadiet. 

  100 % 

Öka proaktiviteten i utbildningsverksamheten där SÄRF i större 
utsträckning söker upp målgrupper till extern utbildning. 

  100 % 

Utveckla rutiner för dokumentation av vilka utbildnings- och 
informationsinsatser som har genomförts och mot vilka målgrupper. 

  100 % 

 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Framtagande av ny utbildning i brandkunskap för elever på gymnasienivå.  
Utbildningsavdelningen har i uppdrag från förbundet att ta fram och 
implementera en ny grundutbildning i brandkunskap för elever på 
gymnasienivå. Eleverna ska efter avslutad kurs kunna anställas som RIB.   

  100 % 

Utbildningsavdelningen ska fortsätta det strategiska och operativa arbetet 
med att kvalitetssäkra Guttasjön som arbetsplats/övningsfält nu och för 
framtida behov. 
Fortsatt strategiskt och operativt fokus på möjligheter till ett mer 
kvalificerat övande med miljö, lärande och säkerhet i fokus. 

  100 % 

Utbildningsavdelningen ska under 2019 arbeta på större bredd med 
konceptet ”brandsyn i hemmet”. 
Under 2018 har arbete med konceptet ”brandsyn i hemmet” genomförts 
för elever ÅK2 och ÅK 5 i Marks- och Bollebygds kommun. 
Utbildningsavdelningen ska arbeta för integrering av konceptet under 2019 
i övriga kommuner inom förbundets område.  

  100 % 

 
 

4.2.2  Metodutveckling, intern utbildning och övning 
Metodutveckling, intern utbildning och övning bedrivs i syfte att stärka SÄRFs operativa förmåga, och 
i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva räddningsinsatser enligt 1 
kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den interna utbildningen och övningen involverar 
samtliga operativa funktioner och planeras enligt separata utbildnings- och övningsplaner. 
Metodutveckling genomförs i projektform. Större metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd från 
eller i samarbete med andra myndigheter, så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, och RISE. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling, intern utbildning och övning genomförs 
på SÄRFs övningsanläggning Guttasjön. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  Måluppfyllelse 
2019 

Övning och utbildning ska i högre grad anpassas till fastlagda 

handlingsmönster och räddningsstyrkans/individens förväntade förmåga. 
  100 % 

Den fleråriga utbildningsplanen för återkommande övningar ska 

omarbetas.  
  100 % 



14 (14)  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 

SÄRF uppföljning av VP 2019 Bil 3.docx Sida 14 

Övningsplaner ska utarbetas för att alla operativa befäl ska få tillräcklig 

övning i sin befälsroll. 
  100 % 

Regelbundna övningar ska genomföras tillsammans med samverkande 

organisationer. 
  100 % 

Berörd operativ personal ska utbildas om de risker som föreligger vid 

samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 
  100 % 

Det ska finnas en utsedd utbildningsansvarig till alla relevanta olyckstyper. 

 
  100 % 

Utveckla arbetet avseende risk- och behovsanpassad metodutveckling. 

 
  100 % 

Förmågan att ta del av framgångsfaktorer hos andra räddningstjänster ska 

utvecklas. 
  100 % 

 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Utbildningsavdelningen ska ta fram rutiner och metoder för att utbilda 
samtlig RIB- och värnpersonal två gånger årligen enligt gällande förmåga 
för respektive kår. 
Utbildningsavdelningen ska ansvara för att bygga upp nuvarande 
övningsorganisation så att den kan hantera större utbildningsinsatser på 
Guttasjön vid två tillfällen per år.  

  100 % 

Utbildningsavdelning ska ta fram en ny preparandutbildning för RIB. 
Utbildningsavdelningen har i uppdrag från förbundet att göra om 
förbundets egen preparand- och rökdykningskurs då den gamla 
utbildningen inte har uppdaterats eller setts över på lång tid.    

  100 % 

 

4.3  Verksamhets & Chefsstöd 
 
Avdelningen för Verksamhets & Chefsstöd har i uppdrag att: 
 

 Skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela 
räddningstjänstförbundet. 

 Utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar 
möjligheter inför framtiden. 

 Tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och 
anställda. 
 

och ansvarar i huvudsak för: 
 

 Förvaltning: Ekonomi, Budget, Prognos, Avtal, Upphandling, Inköp, Diariet och Arkiv 

 HR: Rekrytering, Arbetsmiljö, Lön, Personaladministration, Planering och Schemaläggning 
 

Prioriterade aktiviteter 2019 Måluppfyllelse 
2019 

Uppdatering av förbundets Dokumenthanteringsplan för anpassning till ny 
redovisningslag och till GDPR. 

  100 % 
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1 Inledning  
I handlingsprogrammet sattes sex övergripande säkerhetsmål för perioden 2016-2019. I 
samma handlingsprogram anges att säkerhetsmålen ska följas upp i syfte att ta fram 
underlag för att utvärdera om skyddet mot olyckor i förbundet förbättras om vi uppfyller 
våra åtaganden. 
 

1.1  Bakgrund 

Handlingsprogrammet för kommunal räddningstjänst utgör ett styrdokument för 
verksamheten under en period på fyra år. Handlingsprogrammet beskriver de 
olycksförebyggande arbetet och räddningstjänsten inom kommunerna i förbundet enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet innehåller bland annat 
 

- SÄRF och vårt uppdrag 

- De risker som finns inom vårt geografiska område 

- Våra prioriteringar och målsättningar för den aktuella perioden 

- Läget i SÄRF – Nulägesbeskrivning och analys 

- Beskrivning av operativ förmåga 

- Verksamhetsområden med prestationsmål 

- Uppföljningsplan 

- Avtal 
 
För perioden 2016-2019 har en schematisk modell för styrdokument används, se figur 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.2   Vad är ett säkerhetsmål   

Följande definition av ett säkerhetsmål är hämtat från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps vägledning för kommunala handlingsprogram. 
 
Säkerhetsmål beskriver den nivå av skydd och säkerhet som kommunen bör nå. 
Säkerhetsmålen formuleras utifrån medborgarens perspektiv och anger vilken effekt eller 
vilket resultat som eftersträvas. Säkerhetsmål kallas ofta effektmål i målstyrningslitteratur.  
 
För att kunna följa upp säkerhetsmålen bör de så långt som möjligt vara formulerade i 
mätbara termer. Ett sätt att formulera uppföljningsbara säkerhetsmål kan vara att ange hur 
medborgarens skydd ska förändras. Detta kan anges i beteenderelaterade eller tekniska 
termer. Beteenderelaterat skydd handlar om enskildas och gruppers beteenden, kunskaper 
och förtrogenhet med skydd och säkerhet. Beteenderelaterade mål kan formuleras som att 
”öka medborgarens kunskaper om …” eller ”förändra riskgruppers beteende genom att 
…”. Tekniskt skydd handlar till exempel om brandvarnare, vägbulor och cykelhjälmar. 

Lagen om skydd mot olyckor   Nationella mål  

Aktiviteter     Insatser, mått, mål  

Årliga Verksamhetsplaner   Prioriterade aktiviteter  

   Säkerhetsmål  
Handlingsprogram 2016-2019   
   Prestationsmål   

Figur 1 
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Tekniskt relaterade mål kan formuleras som att ”öka andelen skyddsprodukter …” eller 
”förbättra skyddet i byggnader …”.  
 
Hur kommunen än väljer att formulera sina säkerhetsmål bör de beskriva den nivå av 
skydd och säkerhet som kommunen vill uppnå. Detta kräver i sin tur en eller flera 
prestationer. Till varje säkerhetsmål bör därför ett eller flera prestationsmål kopplas. 
 

1.3 Syfte 

Uppföljningen syftar till att utvärdera om de aktiviteter Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund genomför får en positiv effekt på säkerhetsnivån i samhället. 
 

1.4 Mål 

Enligt handlingsprogrammet är målet med uppföljningen att sammanställa samtliga 
uppföljningar som ett underlag till nästkommande handlingsprogram. Detta dokument 
upprättas efter det att handlingsprogrammet för perioden 2020-2023 har fastställts. Målet 
blir istället kopplat till syftet att utvärdera om våra aktiviteter får en positiv effekt på 
säkerhetsnivån i samhället. 
 
Säkerhetsmålen har fler än ett uppföljningstillfälle. Dessa har inte följts. Uppföljning sker 
endast januari 2020. 
 

1.6  Metod 

I handlingsprogrammet finns en uppföljningsplan för att följa upp säkerhetsmålen. För 
varje enskilt säkerhetsmål ska följande följas upp 
 

 Mål 

 Mätpunkt 

 Referenspunkt 

 Mätverktyg 

 Måluppfyllelse i % 

 Kommentarer 
 
Uppföljning av respektive säkerhetsmål genomförs av utsedd person enligt tabell 1. 
 

1.7  Avgränsningar 

Säkerhetsmålen har fler än ett uppföljningstillfälle och även flera referenspunkter. De 
referenspunkter och uppföljningstillfällena som inte följts upp är märkta med rött i tabell 1 
nedan. 
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2  Säkerhetsmål 
Mätpunkt, referenspunkt, mätverktyg och uppföljningstillfällen för de säkerhetsmål som 
sattes i handlingsprogrammet 2016-2019 ses i tabell 1.  
Tabell 1. 

Säkerhetsmål Mätpunkt Referenspunkt Mätverktyg Uppföljningstillfälle 

Antalet insatser riktade 
mot brand i byggnad ska 
minska varje år. 

Antalet insatser till 
brand i byggnad 
ska minska varje år 

Medeltalet för 
respektive 
föregående 5-
årsperiod. 

SÄRF:s insatsrapport 
(Händelserapport) 
kompletterad med 
nationell statistik från 
IDA. 

Januari 2017, 2018, 
2019 och 2020. 

Det sammanlagda 
antalet döda och 
skadade i 
bostadsbränder ska 
minska 

Summan av antalet 
lindrigt skadade, 
allvarligt skadade 
och 
omkomna för 
aktuell 
olyckstyp och 
period. 

Det totala 
antalet för 
föregående 
fyraårsperiod. 

SÄRF:s insatsrapport 
kompletterad med 
nationell statistik från 
IDA över omkomna. 

Januari 2018 
(delmätning) och 
2020. 

Andelen hushåll 
med fungerande 
brandvarnare och 
tillgänglig 
släckutrustning ska 
öka. 

Andelen hushåll 
med 
fungerande 
brandvarnare och 
tillgänglig 
släckutrustning. 

Andelen 2015 Kvalitativt 
resonemang utifrån 
t.ex. 
brandvarnarförekomstvid 
bostadsbränder i 
SÄRF:s insatsrapporter, 
Nationella 
undersökningar, 
medborgarenkät, 
försäljningsstatistik. 

Januari 2018 och 
2020. 

Invånarnas och 
verksamheternas 
medvetenhet om 
olycksrisker, 
kunskaper och 
färdigheter för att 
förhindra och 
hantera olyckor ska 
stärkas. 

Antalet personer och 
verksamheter som 
nåtts av 
informationsinsatser, 
utbildningar, tillsyner 
och liknande under 
2016-2019. 

Antalet för 
föregående 
fyraårsperiod 
2015. 

Kvalitativt 
resonemang utifrån 
SÄRF:s 
verksamhetsstatistik, 
insatsstatistik över 
antalet 
insatser/konsekvenser 
och ev. 
medborgarenkät, 
försäkringsstatistik. 

Januari 2018 
(delmätning) och 
2020. 

Olyckornas 
negativa 
konsekvens ska 
minskas genom 
årligen taktiskt mer 
korrekt 
genomförda 
räddningsinsatser. 

Antalet 
utbildningstimmar 
och övningstimmar 
för Bm, SL, IL, SC 
och 
RCB för respektive 
år. 
Synpunkter från 
personalen. 
Erfarenhetsåterföring 
från insatser. 

Antalet för 
respektive 
föregående år. 

Kvalitativt 
resonemang utifrån 
SÄRF:s 
verksamhetsstatistik 
och personalenkät. 

Januari 2017, 2018, 
2019 och 2020. 

Kommunerna i 
förbundet ska 
uppleva en ökad 
närvaro och 
medverkan från 
räddningstjänsten i 
det kommunala 
säkerhets- och 
trygghetsarbetet. 

Antalet lokala 
samverkansforum 
kring säkerhet och 
trygghet där SÄRF 
deltar under 2017 
respektive 2019. 

Antalet 2015. Uppskattning utifrån 
SÄRF:s 
verksamhetsstatistik 
och ev. kommunenkät. 

Januari 2018 och 
2020. 
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2.1  Uppföljning av säkerhetsmål 

Nedan redovisas samtliga säkerhetsmål utifrån den uppföljningsmall som anges i 
handlingsprogrammet. 
 

2.1.1 Antalet insatser riktade mot brand i byggnad ska minska varje år 

 
Säkerhetsmål Mätpunkt Referenspunkt Mätverktyg Uppföljningstillfälle 

Antalet insatser 
riktade mot brand 
i byggnad ska 
minska varje år. 

Antalet insatser 
till brand i 
byggnad ska 
minska varje år 

Medeltalet för 
respektive 
föregående 5-
årsperiod. 

SÄRF:s 
insatsrapport 
(Händelserapport) 
kompletterad med 
nationell statistik 
från IDA. 

Januari 2017, 2018, 
2019 och 2020. 

 

Antal bränder i byggnader har pendlar ganska så mycket mellan åren men har en 
minskande trend, se Figur 2. På nationell nivå tycks det råda en svagt nedåtgående trend, se 
Figur 3. SÄRF:s trendlinje ligger något under denna. Flest byggnadsbränder inträffar i 
Borås kommun, Figur. 
 
Den minskande trenden kan delvis förklaras med ett utökat förebyggande arbete i form av tillsyn, 
kommunikation, rådgivning m.m. Både på regional såväl som på nationell basis där mängden 
brandvarnare och släckutrustning har ökat i bostäderna  (MSB 3, 2019). En annan trolig orsak är att 
mängden eldstadsrelaterade bränder har minskat med cirka 30 % från 2010 till 2018. 
 

 
Figur 2: Antal bränder i byggnader i SÄRF, 2010-2018 (MSB 2, 2019). 
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Figur 3: Antal bränder i byggnader per 1000 invånare, 2010-2018 (MSB 2, 2019). 

 

 
Figur 4: Antal bränder i byggnader per kommun, 2010-2018 (MSB 2, 2019). 
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2.1.2 Det sammanlagda antalet döda och skadade i bostadsbränder ska 
minska 

 
Säkerhetsmål Mätpunkt Referenspunkt Mätverktyg Uppföljningstillfälle 

Det sammanlagda 
antalet döda och 
skadade i 
bostadsbränder ska 
minska 

Summan av 
antalet 
lindrigt 
skadade, 
allvarligt 
skadade och 
omkomna för 
aktuell 
olyckstyp och 
period. 

Det totala 
antalet för 
föregående 
fyraårsperiod. 

SÄRF:s 
insatsrapport 
kompletterad med 
nationell statistik 
från 
IDA över 
omkomna. 

Januari 2018 
(delmätning) och 
2020. 

 

Följande statistik är hämtad från IDA som är MSBs statistikportal baserad på bland annat 
räddningstjänstens händelserapporter. 
 
ÅR ANTAL DÖDA I BRAND I 

BYGGNAD -  BOSTAD 

2012 1 
2013 0 

2014 1 

2015 1 

 
ÅR ANTAL DÖDA I BRAND I 

BYGGNAD -  BOSTAD 

2016 2 
2017 0 
2018 3 
2019 2 

 
Statistiken från 2012-2015 är statistiskt säkerställd medan statistiken 2016-2019 är 
preliminär. Enligt siffrorna är det en trend med ökat antal omkomna i 
medlemskommunerna. Detta kan bero på en hel del orsaker. Det har varit en 
befolkningsökning och man ser även en ökning medellivslängden och att äldre bor kvar 
längre i hemmet utan att ha förmåga att sätta sig själva i säkerhet i händelse av brand. 
 
SÄRF bör ta siffrorna i beaktande, fortsätta bevaka statistik och gå ner djupare i orsaker 
och försöka få fram huruvida vi som organisation kan agera annorlunda för att vända den 
trend som går att utröna. 
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Figur 5: Fördelning av antal omkomna per insatstyp, 2010-2018 (SÄRF, 2019). 

 
 

Följande statistik är hämtade från Daedalos och baserad på händelserapporter och 
insatsrapporter 
 
ÅRSINTERVALL SKADADE I BRAND I BYGGNAD - 

BOSTAD 

2012-2015 54 
2016-2019 54 

 

Det finns en hel del osäkerheter kring statistiken som gör att det är svårt att dra slutsatser. I 
årsskiftet 2015-2016 gjorde MSB om sin insatsrapport till det som nu heter 
Händelserapport. En hel del kriterier ändrades. Bland annat delades skadade in i lindrigt 
skadade och allvarligt skadade, något som inte görs längre. 
 
Man bör också ha med att befolkningen har ökat under perioden. Det finns en 
förhållandevis linjär korrelation mellan befolkningsökning och antal olyckor. 
 

2.1.3 Andelen husshåll med fungerande brandvarnare och tillgänglig 
släckutrustning ska öka 
 

Säkerhetsmål Mätpunkt Referenspunkt Mätverktyg Uppföljningstillfälle 

Andelen hushåll 
med fungerande 
brandvarnare och 
tillgänglig 
släckutrustning ska 
öka. 

Andelen 
hushåll med 
fungerande 
brandvarnare 
och 
tillgänglig 
släckutrustning. 

Andelen 2015 Kvalitativt 
resonemang utifrån 
t.ex. 
brandvarnarförekomstvid 
bostadsbränder i 
SÄRF:s insatsrapporter, 
Nationella 
undersökningar, 
medborgarenkät, 
försäljningsstatistik. 

Januari 2018 och 
2020. 
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Lokalt 

Följande statistik är hämtad från händelserapporter: 
 
 
 2016 2017 2018 2019 

FANNS 
BRANDVARNARE 

54 31 26 44 

FANNS EJ 
BRANDVARNARE 

26 18 14 17 

VET EJ 64 71 109 78 
TOTALT 144 120 149 139 

 

Angående släckredskap så kan följande statistik vara intressant 
 
 2016 2017 2018 2019 

TOTALT ANTAL 
BRAND I BYGGNAD - 
BOSTADSHUS 

10 6 22 16 

SLÄCKFÖRSÖK 
GJORDES 

4 3 8 9 

PROCENTUELLT 40 % 50 % 36 % 56 % 
 
 

Som ett kvalitativt resonemang kan man se att förekomsten av brandvarnare har minskat. 
Men det har även konstaterandet att det inte fanns brandvarnare. Det som har ökat mest är 
det svar att man inte vet om det fanns brandvarnare eller ej. Slutsatsen av detta bör bli att 
det är något som saknas i vår hantering kring detta. Av någon anledning tar man inte reda 
på om det fanns brandvarnare i den brandutsatta byggnaden. Alternativt så finns det brist i 
kommunikation mellan personal på plats och de som för in resultatet i händelserapporten. 
 
Angående förekomst av släckredskap så är effekten det viktiga. Statistiska underlaget lokalt 
går inte att säkerställa, men man kan se vissa trender. Det krävs även en djupdykning då 
släckförsök eller ej kan bero på olika faktorer. Man kanske exempelvis inte ens är hemma 
då branden uppstår. 
 
Nationellt 
Angående den nationella statistiken så presenterade MSB följande siffror i en 
trygghetsundersökning 2018: 

 Sedan mätningen startade år 2010 har antalet fungerande brandvarnare ökat till 88 
procent. 

 Antalet bostäder med handbrandsläckare, brandfiltar och antalet fungerande 
brandvarnare ökar, även om var tionde hem fortfarande saknar ett av de viktigaste 
brandskydden i form av en fungerande brandvarnare. 

 Andelen hushåll som svarat att de har handbrandsläckare var i senaste mätningen 
68 procent mot 36 procent i mätningen 2010. 

 Den största ökningen gäller brandfiltar. I mätningen 2010 svarade 4 procent att de 
hade brandfilt och i senaste enkäten svarade 44 procent att de har brandfilt.  

 
Trots att siffrorna har ökat kan man snabbt göra analysen att det finns mycket arbete att 
göra. Det är uppenbart vilken effekt det har att man själv kan agera i händelse av brand och 
bryta förloppet. Att det endast finns handbrandsläckare i 68 % av hushållen är 
förhållandevis oroande. Att ha släckutrustning och en förmåga att släcka kan i många fall 
göra att räddningstjänsten inte behöver rycka ut. 
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2.1.4 – Invånarnas och verksamheternas medvetenhet om olycksrisker, 
kunskaper och färdigheter för att förhindra olyckor och hantera olyckor 
ska stärkas  

Säkerhetsmål Mätpunkt Referenspunkt Mätverktyg Uppföljningstillfälle 

Invånarnas och 
verksamheternas 
medvetenhet om 
olycksrisker, 
kunskaper och 
färdigheter för att 
förhindra och 
hantera olyckor ska 
stärkas. 

Antalet personer 
och 
verksamheter som 
nåtts av 
informationsinsatser, 
utbildningar, 
tillsyner 
och liknande under 
2016-2019. 

Antalet för 
föregående 
fyraårsperiod 
2015. 

Kvalitativt 
resonemang utifrån 
SÄRF:s 
verksamhetsstatistik, 
insatsstatistik över 
antalet 
insatser/konsekvenser 
och ev. 
medborgarenkät, 
försäkringsstatistik. 

Januari 2018 
(delmätning) och 
2020. 

 

Den kvalitativa bedömningen är främst gjord på verksamhetsstatistik kring de besök vi gör 
och statistiken som redovisas för säkerhetsmålen över. 
 
Under 2018 uppgav utbildningsavdelningen på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
att man har utbildat eller informerat en bit över 10 000 i förmågan att förebygga eller 
hantera bränder. I statistiken ingår alla som på något sätt genomgår utbildningar på 
övningsfältet, de kommunala brandskyddsutbildningarna samt informationsinsatser som 
görs på exempelvis skolor. 
 
Förutom detta så genomför operativ personal besök vid olika arrangemang och evenemang 
i alla våra medlemskommuner. Det diskuteras även vilken effekt våra fordon har på 
allmänheten när vi är ute och syns i vardagen. Detta är något vi avser utveckla ännu mer 
framöver. 
 
Under perioden för handlingsprogrammet har även kommunikationsavdelningen utvecklats 
och strategier för att nå ut har stärkts. Värt att nämna är vårt engagemang på sociala medier 
och vi nådde nyligen 5 000 följare på Facebook. 
 
Man kan sammanfatta det kvalitativa resonemanget med att vi har uppnått målet. Man kan 
vidare diskutera om vi ska sikta högre. Om man kollar på antal invånare i vårt förbund är 
det fortfarande många som vi inte når ut för att stärka medvetenheten. Ett område som har 
blivit än mer aktuellt under handlingsprogrammets period är individanpassat brandskydd 
där människor bor kvar i sin bostad utan förmåga att agera i händelse av brand. Enligt 
statistiken är det inte hos dessa människor de flesta bränder uppstår. Däremot ser man en 
tydlig trend att det är där det får stora konsekvenser med allvarligt skadade och omkomna. 

2.1.5 Olyckornas negativa konsekvens ska minskas genom årligen 
taktiskt mer korrekt genomförda räddningsinsatser 

Säkerhetsmål Mätpunkt Referenspunkt Mätverktyg Uppföljningstillfälle 

Olyckornas 
negativa 
konsekvens ska 
minskas genom 
årligen taktiskt mer 
korrekt 
genomförda 
räddningsinsatser. 

Antalet 
utbildningstimmar 
och övningstimmar 
för Bm, SL, IL, SC 
och 
RCB för respektive 
år. 
Synpunkter från 
personalen. 
Erfarenhetsåterföring 
från insatser. 

Antalet för 
respektive 
föregående år. 

Kvalitativt 
resonemang utifrån 
SÄRF:s 
verksamhetsstatistik 
och personalenkät. 

Januari 2017, 2018, 
2019 och 2020. 
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Mätpunkt är antalet utbildningstimmar och övningstimmar för Brandman, Styrkeledare, 
Insatsledare, Stabschef (Numera Inre befäl) och Räddningschef i beredskap för respektive 
år. Synpunkter från personalen. Erfarenhetsåterföring från insatser. 

 
 Referenspunkt: Antalet för respektive föregående år. 
 
 

 
 
Mätvärdena är hämtade från registrerad övningstid i Daedalos. Här har det under de 
senaste åren gjorts ett större arbete med att få en bättre och mer precis registrering av 
övningstiden vilket ska leda till en bättre uppföljning. 2018 infördes även fasta Inre befäl 
och fasta Insatsledare vilket innebar att övningstiden kunde fokuseras på den ena 
funktionen vilket kan vara en anledning till att övningstiden sjönk något. Detta ska dock 
inte påverka utfallet negativt utan tvärtom positivt då personalen har kunnat öva mer 
”rätt”.  
 
Sättet att planera och genomföra övningarna vid heltidsstationerna har även förändrats 
något för att få en bättre och effektivare resursanvändning. Även detta kan ha bidragit till 
att övningar har kunnat planeras och genomföras med användandet av mindre övningstid.  
 
Personalens synpunkter är att övningarna under 2019 har hållit en hög kvalité och att de 
har haft ett stort utbyte av de genomförda övningarna. Har under 2019 även genomfört 
heldagsövningar, vardagar, för personal på RIB-stationer och räddningsvärn. Dessa 
övningar har då kunnat genomföras med rätt instruktörer, både till antal och kompetens. 
Utfallet från dessa heldagsövningar har baserat på personalens synpunkter varit mycket 
positivt. 
 
De felkällor som finns i de mätpunkter som ska följas upp är som tidigare nämnts hur 
övningstiden har registrerats i Daedalos och vilken tid som egentligen har registrerats. All 
utbildningstid är förmodligen inte upptagen. Den tid som läggs ner på exempelvis MSB-
utbildningarna och räddningsdykarutbildningen bör ingå under antal utbildningstimmar. 
Sedan finns det ett antal andra tänkbara felkällor som kan ha påverkat mätvärdena. 
Exempel på dessa kan vara bemanningen, dagtidsuttag, externa övningar, tjänstledigheter 
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m.m. Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla övningsregistreringen och möjligheten 
till kvalitativa uppföljningar. 
 
Det som enligt uppföljningsplanen ska göras för att bedöma om säkerhetsmålet ” 
Olyckornas negativa konsekvens ska minskas genom årligen taktiskt mer korrekt genomförda 
räddningsinsatser.” har uppnåtts eller ej medför att bedömningen ändå blir subjektiv. För 
framtida mål med tillhörande uppföljningsplaner bör ett större fokus läggas på 
uppföljningen och vilka eventuella mätpunkter som behövs för att det ska bli en kvalitativ 
utvärdering. 
 

2.1.6 Kommunerna i förbundet ska uppleva en ökad närvaro och 
medverkan från räddningstjänsten i det kommunala säkerhets- och 
trygghetsarbetet 
 

Säkerhetsmål Mätpunkt Referenspunkt Mätverktyg Uppföljningstillfälle 

Kommunerna i 
förbundet ska 
uppleva en ökad 
närvaro och 
medverkan från 
räddningstjänsten i 
det kommunala 
säkerhets- och 
trygghetsarbetet. 

Antalet lokala 
samverkansforum 
kring säkerhet och 
trygghet där SÄRF 
deltar under 2017 
respektive 2019. 

Antalet 2015. Uppskattning utifrån 
SÄRF:s 
verksamhetsstatistik 
och ev. kommunenkät. 

Januari 2018 och 
2020. 

 

Personal från Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund har bland annat deltagit vid följande 
forum kopplat till Säkerhet- och trygghetsarbetet i kommunerna i förbundet under 
perioden 2016-2019 där vi inte deltagit tidigare: 
 

 Trygg- och säker i Borås Stad 

 Säkerhets- och trygghetsrådet Marks kommun 

 Nätverk för krisberedskap Sjuhärad 

 Genomfört Risk- och sårbarahetsanalyser i work shop med de kommuner som 
önskat vår närvaro. Även tagit fram en egen Risk- och sårbarhetsanalys för 
verksamheten på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund för kommunerna att ta 
del av som bilaga till deras arbete. 

 Deltar i Totalförsvarsövning 2020 vars uppstart var under 2019. 

 BRÅ 

 Interreligöst råd Borås Stad 

 Myndighetssamverkan lokal nivå – Borås Stad sammankallande. 
 
Vi har under perioden varit mer aktiva och medverkat mer i det kommunala säkerhets- och 
trygghetsarbetet. 
 
Det som inte kommer framgå i denna uppföljningen men som är det enda intressanta i 
sammanhanget är vilken effekt det har haft. Det hade kunnat uppnås med en snabb enkät 
mot de personer som jobbar med frågorna i medlemskommunerna. 
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3  Sammanfattning 
Inledningen beskriver att vi ska följa upp Säkerhetsmålen i syfte att ta fram underlag för att 
utvärdera om skyddet mot olyckor i förbundet förbättras om vi uppfyller våra åtaganden.  
 
Vi har redan tagit viss lärdom av vårt handlingsprogram 2016-2019 då vi till stor del har 
ändrat utformningen och hur vi lägger upp våra styrdokument för nästa period då 
handlingsprogrammet 2020-2023 gäller.  
 
Vi har missat en hel del av mätpunkterna och uppföljningstillfällena mellan 2016-2019. 
Ändå har det gått att till stor del följa uppföljningsplanen för säkerhetsmålen. Det hade 
varit intressant att komplettera uppföljningen med en enkät mot kommunerna där de får 
beskriva hur vi har varit involverade i trygghets- och säkerhetsarbetet. Det finns också 
statistik där vi kan fortsätta och gräva djupare för att gå vidare i vårt arbete. Bland annat 
kring individanpassat brandskydd och hur vi ökar samhällets förmåga att själva hantera 
bränder och andra olyckor. 
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Bakgrund 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2019 genom 
att ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp.  
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker samt 
framtagande av åtgärdsplaner. 
 
På Direktionens uppdrag har tre internkontroller genomförts under 2019 enligt nedan redovisade 
sammanfattningar.

 

Den av Direktionen fastställda internkontrollplanen 2019 omfattar kontrollområdena: 
 

 
 
 

1  Samverkan med medlemskommuner inom Kris & 
Säkerhet (Risk 6) 

Risk: 
Vid en extraordinär händelse är SÄRF en central aktör men vid kommunernas 
planering och fördelning av resurser ingår inte Räddningstjänsten som en del. Risken 
är att SÄRF inte kan utvecklas eller förbereda sig på ett sådant sätt som kan förväntas 
vilket kan drabba invånarna, egendom och miljö. 
 
Åtgärd: 
För att minska risken för att SÄRF tillsammans med medlemskommunerna inte når 
upp till samhällets förväntningar i frågor kring extraordinära händelser krävs 
kommunikation och aktivt deltagande i aktiviteter kring krisberedskap och totalförsvar. 
 
SÄRF har tidigare inte varit tillräckligt engagerade i frågan. Men med ett ökat 
deltagande i lokala, regionala och nationella nätverk tillsammans med fortbildning av 
personal har gjort att vi utvecklat denna förmåga. 
 
Följande arbete ska genomföras för att ytterligare öka förmågan inom kris och 
säkerhet: 

 Anställa en säkerhetssamordnare på SÄRF som enbart jobbar med att utveckla 
krisberedskapen och det civila försvaret på SÄRF. Denna funktion ska också vara 
den naturliga kontaktpunkten mot kommunernas 
säkerhetssamordnare/krisberedskapssamordnare. Funktionen ska också binda 
ihop arbetet som idag görs i ledningscentralen gentemot kommunernas arbete 
kring stab. 

 Delta vid samverkansdagar på lokal, regional och nationell nivå och få effekt ur det 
dessa nätverk/träffar. 

 Få kommunerna att förstå att SÄRF är en naturlig del av deras kris och 
säkerhetsarbete och att de även måste stödja oss i det arbetet. 
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2  Kompetenshöjande åtgärder för Kris, Säkerhet och Civilt 
försvar (Risk 7) 

Risk: 
Risk att inte nå lagstadgade krav för Räddningstjänst under höjd beredskap beroende 
på bristen av adekvat kompetens.  
 
Åtgärd: 
SÄRF deltar under början av 2020 i Totalförsvarsövning 2020 i samtliga 
medlemskommuner. Syftet med övningen är att kartlägga vilken förmånga man har 
kring det civila försvaret. 
 
Det är i dagsläget inte rimligt att nå de krav som ges i lagen om skydd mot olyckor. Det 
krävs tillgång till ekonomiska medel och resurser i form av personal. SÄRF ska börja 
med att ta fram ett arbetssätt och en struktur för hur man ska arbeta med och koppla 
ihop civilt försvar, räddningstjänst under höjd beredskap, säkerhetsskydd och 
krisberedskap. När denna struktur är på plats kan vi sätta ett mål för att nå upp till det 
lagen om skydd mot olyckor anger om räddningstjänst vid höjd beredskap. 
 
 
 

3            Räddningstjänst under höjd beredskap (Risk 20) 

Risk: 
Risk att inte kan uppfylla kravet enligt LSO kap 8. 
 
Åtgärd: 
Någon konkret kontrollåtgärd gällande risk 20 är ej planerad. Arbete pågår med 
SÄRF:s planering för Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). 

 
SÄRF kan idag inte fullt ut svara upp mot de tilläggsuppgifter som anges i LSO kap 8. 
Arbetet med dessa frågor fortsätter men om det inte kommer någon riktlinje som 
definierar kravet på den kommunala räddningstjänsten enligt kap 8 tydligare alternativt 
statligt stöd för att lösa uppgifterna så kommer det krävas en betydande post i framtida 
budgetar.  

 
Vissa åtgärder är redan vidtagna, exempelvis är personalförsörjningen säkrad gentemot 
Rekryteringsmyndigheten. Arbetet med behovsinventering för respektive station 
avseende möjlighet att verka under störda förhållanden är påbörjad. 
 
SÄRF har också påbörjat arbetet med säkerhetsskydd. En del i detta arbete är att 
ledningscentralen numera är ett skyddsobjekt. Vi har även förbättrat vårt skalskydd. 
 
Under början av 2020 deltar SÄRF i Totalförsvarsövning 2020 med samtliga sex 
kommuner. Övningen syftar till att kartlägga nuvarande förmåga för bland annat 
räddningstjänst under höjd beredskap. Erfarenheterna från denna övning tas med i 
planeringen. 
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1 Inledning 
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna 
ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål som Direktionen 
fastställt.   
 
Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av 
årsredovisningen inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har 
genomförts av Borås Stads Revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.   
 
Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive 
medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge 
Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta 
verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Ställningstagandena 
i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
förbundets verksamhet som har genomförts under året. 

1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas 
ställningstagande i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker 
utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) som används i granskningen. 
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet 

med god redovisningssed? 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses 

utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar) 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 
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 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet? 

 Har balanskravet uppfyllts? 

 Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål, 

finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning 

uppnåtts? 

1.2 Avgränsningar  
I granskningen ingår inte följande rekommendationer: RKR R2 Intäkter, RKR R14 
Drift- och investeringsredovisning och RKR R15 Förvaltningsberättelse. Dessa gäller 
från räkenskapsår 2020, i och med att dessa har getts ut i reviderade versioner relativt 
sent under hösten 2019, men tidigare tillämpning uppmuntras. Men anledningen av 
detta granskar Revisionskontoret bara dessa översiktligt.  
 

1.3 Revisionskriterier 
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal 
verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning.  
 
Räkenskaperna granskas enligt följande: 
 

 Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap 

kommunallagen, d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats 

 Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den 

ekonomiska ställningen vid årets slut 

 Att upplysning lämnats om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser 

 Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. 

God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa 
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lagar och rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik 

regel, tillämpa god sed 

 Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och 

avser SÄRF) 

 Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser 

redovisningsåret) 

Övriga delar kommer att granskas översiktligt i syfte att bedöma om uppgifter som ska 
ingå i årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.  

 

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ansvarig. 

1.5 Metod   
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad 
granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och 
ställning. Granskningen innefattar att granska ett urval av underlag och annan 
information i räkenskapssammandraget samt att pröva de redovisningsprinciper som 
använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för väsentliga fel är störst. 
Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen är 
rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och 
ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt 
beslutsfattande.  
 
Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat 
systemstöd1. Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har 
genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser mellan åren 2018 och 2019 har 
utförts.  

 
1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö 
och Revisionsenheten i Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av 
delårsbokslut och årsredovisning   
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En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. 
Vidare har avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och 
skatteredovisning utförts. En redogörelse av pensionsavsättning och prognos har 
avhandlats.  
 
Stickprov av förbundets specifikationer har genomförts. 
 
Avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.  
 
Revisorerna i SÄRF hade möte med Direktionen 25 september 2019. 

1.6 Projektorganisation 
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström.  
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2 Granskningsresultat 
Nedan avrapporteras de iakttagelser och granskningsresultat som framkommit vid 
granskning av förbundets årsredovisning.  

2.1 Årsredovisning  
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
kommunalförbund   
upprätta en årsredovisning.2   
 

En årsredovisning ska bestå av:  
   - en resultaträkning, 
   - en balansräkning, 
   - en kassaflödesanalys, 
   - noter, 
   - en driftredovisning, 
   - en investeringsredovisning, och 
   - en förvaltningsberättelse. 

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala bokförings och redovisningslagen och god 
redovisningssed. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning 
samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. 

 
2 LKBR, 1 Kap. 3§ 
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2.1.1 Förvaltningsberättelse  
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap ska en 
förvaltningsberättelse innehålla följande delar:  
 

 Utvecklingen av verksamheten 
 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 Händelser av väsentlig betydelse 
 Förväntad utveckling 
 Väsentliga personalförhållanden 
 Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 
 God ekonomisk hushållning 
 Ekonomisk ställning 
 Balanskravsresultat 

 
I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat 
under rapportperioden. Revisionskontoret bedömer att SÄRF:s årsredovisning följer 
den uppställning som anges i 11 kap i LKBR.  
 
 
Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen innehåller en 
sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen i allt väsentligt är 
deskriptiv. I årsredovisningen genomförs en samlad bedömning om att målen för 
god ekonomisk hushållning uppnås under 2019.  

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 

2.2 Redovisningsprinciper  
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående 
bokslut. 
 

2.3 Balanskrav  
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet 
och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer 
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ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns 
emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.  
 
RKR har i sin rekommendation RKR R15 lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
LKBR och kommunallagen.  
 
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. 
Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till 
kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten.  
 
SÄRF redovisar en avstämning av balanskravet enligt RKR R15 i 
förvaltningsberättelsen. Förbundets överskott för året uppgår till 0,4 Mnkr och det 
finns inga negativa historiska resultat att beakta. 

2.4 Resultat- och balansräkning 
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkningen i sammandrag redovisa samtliga 
intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Enligt 5 kap 2 § LKBR ska 
resultaträkningen ställas upp i följande form:  
 

 Verksamhetens intäkter 
 Verksamhetens kostnader 
 Avskrivningar 
 Verksamhetens nettokostnader 
 Skatteintäkter 
 Generella statsbidrag och utjämning 
 Verksamhetens resultat 
 Finansiella intäkter 
 Finansiella kostnader 
 Resultat efter finansiella poster 
 Extraordinära poster 
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Enligt 6 kap 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa förbundets 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för 
räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas 
upp inom linjen.  
 
Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultat- och balansräkning redovisar 
samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Uppställningen följer 
lagstiftningens format.  

2.4.1 Ekonomiskt resultat  
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett överskott på 0,4 Mnkr 
för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31, vilket innebär ett positivt resultat om 2,8 
Mnkr jämfört med budget för samma period.  
 
Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader för pensioner. Av de femton 
medarbetare som kunde gå i avtalspension (SAP-R) under 2019 gick åtta stycken i 
pension. Det pågår en generationsväxling inom förbundet. Sju anställda har flyttat 
fram sin pension vilket minskat kostnaderna för förbundet under 2019.  
 
Branden i februari 2019 på Evedalsgatan i Borås var en större händelse och kostade 
SÄRF 1,1 Mnkr.    
 
Det egna kapitalet uppgår till 51,6 Mnkr (år 2018: 51,2 Mnkr). Eget kapital ska täcka 
den ansvarsförbindelse som finns för pensionsutfästelse före 1997 på 14,6 Mnkr samt 
förbundets risker.  
 
Revisionskontorets uppdrag är att bedöma om årsredovisningens ekonomiska resultat 
är förenligt med Direktionens beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs 
i enlighet med fastställda mål.  
 
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt 
rambudget. Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är 
nollresultat varje enskilt år. I beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild 
Avtalspension inom Räddningstjänst) enligt prognos per föregående årsskifte.  
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Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat uppnås.  

2.5 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed  
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed.  
 
Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan 
bokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har 
bokförts i redovisningssystemet. 

2.5.1 Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer  
Revisionskontoret har granskat RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar. SÄRF 
har inga immateriella anläggningstillgångar.  
 
Revisionskontoret har granskat RKR R14  Investeringsredovisning. SÄRFs 
investeringsredovisning följer huvudsakligen RKR R14.  
 
Investeringsredovisningen har stämts av och analyserats. Årets investeringar uppgår 
till 9,4 mnkr. Investeringsbudgeten uppgick till 20,1 mnkr. Förbundet lämnar en 
förklaring till varför årets investeringar avviker mot budget. Under 2020 kommer 
resten av de planerade investeringarna att genomföras.  
 
Revisionskontoret noterar att årsredovisningen skulle kunna ha med en kolumn för 
budgetavvikelse i tabellen för årets investeringar.   

2.5.2 Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur 
de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Revisionskontoret har granskat 
RKR R13 Kassaflödesanlys. Kassaflödesanalysen med tillhörande noter är korrekt. 
Enligt RKR R13 ska räntor och utdelningar ska hänföras till den löpande 
verksamheten. SÄRF redovisar erlagd ränta (inklusive ränta på pension) i 
kassaflödesanalysen. Det är det en ränta på pensionen som uppstår genom att man 
så att säga lånar de anställdas pensionsmedel tills pensionen betalas ut. Detta 
bekräftas även i kontakt med en extern redovisningsexpert.3 Det är alltså att 

 
3 KPMG Göteborg, Josefine Kjellberg, 2020-02-17 
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betrakta som en ränta på lån och en finansiell kostnad. SÄRFs kassaflödesanalys 
stämmer med RKR 13.  
 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur 
de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen 
bedöms överensstämma med RKRs rekommendation. 

2.6 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning  
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att 
Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 
1 § kommunallagen. Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att 
”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen”.  
 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för 
en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena 
kommunallagen har uppnåtts och följts. 4 Förbundet bedömer i årsredovisningen att 
SÄRF uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.  
 
Revisionskontoret noterar att SÄRF:s budget och årsredovisningen har en skrivning 
om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår det finansiella målet för 2019, det 
vill säga uppnår minst ett nollresultat. Verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet 
för skydd mot olyckor och budget och handlingsplan 2019 redovisas nedan i kapitel 
2.7.    
 

2.7 Måluppfyllelse  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete  
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och 
flerårsplan ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. 
Målen ska följas upp kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i 
årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen.  
 

 
4 LKBR 11 kap. 8 § 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för 
förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. 
Direktionen beslutar om ett handlingsprogram som reglerar målsättning och 
ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod. I handlingsprogrammet 2016-2019 
framgår 54 prestationsmål för SÄRF avseende mandatperioden. Dessa mål är 
uppdelade per verksamhetsområde.  
 
Verksamheten 2019 ska genomföras enligt beslutade prestationsmål i 
handlingsprogrammet för perioden 2016-2019. Prioriterade aktiviteter för 2019 
fastställdes av Direktionen 2018-12-14 i Verksamhetsplan och internbudget för 2019. 
Sammantaget fastställdes 16 prioriterade aktiviteter för 2019. I bilaga tre till 
årsredovisningen redovisas uppföljning och utfall av prioriterade aktiviteter per 2019-
12-31 i sammanfattad form. I uppföljningen framgår prioriterade aktiviteter för 2019 
inom respektive verksamhetsområde samt områdets prestationsmål för perioden 
2016-2019. Samtliga beslutade prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen följs upp 
tillsammans med en skattning av måluppfyllelsen/genomförandet.  
 
Måluppfyllelsen avseende prioriterade aktiviteter per 2019-12-31 redovisas i enlighet 
med nedanstående: 
 
Förbundets prioriterade aktiviteter 2019 för verksamhetsområdet förebyggande 
verksamhet 
 
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor: 

0  0  1  
  av 1 prioriterade aktiviteter 

2019 
 
Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor: 

0  0  1  
   av 1 prioriterade aktiviteter 

2019 
 
Samhällsplanering: 

0  0  1  
  av 1 prioriterade aktivitet 

2019 
 

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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Sotning och brandskyddskontroll: 

0  0  1  
  av 1 prioriterad aktivitet 

2019 
 
Krisberedskap: 

0  0  1  
  av 1 prioriterad aktivitet 

2019 
 
Insatsuppföljning 

0  0  1  
  av 1 prioriterad aktivitet 

2019 
 
Utöver ovanstående finns sammantaget 25 beslutade prestationsmål för 
verksamhetsområdet från Handlingsprogram 2016-2019.  
 
Förbundets prioriterade aktiviteter 2019 för verksamhetsområdet operativ verksamhet 
 
Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag: 

0  1  1  
  av 2 prioriterade aktiviteter 

2019 
        

 
Insatsplanering: 

0  0  1  
     av 1 prioriterad aktivitet 
2019 

 
Utöver ovanstående finns sammantaget 11 beslutade prestationsmål för 
verksamhetsområdet från Handlingsprogram 2016-2019.  
 
Förbundets prioriterade aktiviteter 2019 för verksamhetsområdet stödverksamhet 
 
Teknik och fastighet: 

0  0  1  
  av 1 prioriterade aktiviteter 

2019 
        

 
Information, rådgivning och extern utbildning: 

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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0  0   3  
  av 3 prioriterade aktiviteter 

2019 
 
Metodutveckling, intern utbildning och övning: 

0 
 

 0  2  
   av 2 prioriterade aktiviteter 
2019 

 
Verksamhet och chefsstöd: 

0  0   1  
  av 1 prioriterade aktiviteter 

2019 
 
Utöver ovanstående finns sammantaget 18 beslutade prestationsmål för 
verksamhetsområdet från Handlingsprogram 2016-2019.  
 
Sammantaget redovisar förbundet i delårsrapporten följande måluppfyllelse per 2019-
08-31: 

0  1  
1
5  

  av 16 prioriterade aktiviteter 
2019 

 
Sammantaget är 15 av 16 prioriterade aktiviteter helt genomförda per 2019-12-31. 
Förbundet skattar i årsredovisningen måluppfyllelsen helt eller delvis till 96 % 
genomfört under året.  
 
En prioriterad aktivitet är delvis uppfylld. Förbundet förtydligar med en kommentar 
om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder.  
 
Förbundets uppföljning av Handlingsplanen för 2016-2019  
 
De 54 beslutade prestationsmålen från handlingsprogrammet 2016-2019 redovisas av 
förbundet i bilaga 3 till årsredovisningen. Dessa redovisas enligt nedan:  
 

0  8  
 
46    

  av 54 prestationsmål 2016-
2019  

 

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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Sammantaget är 46 av 54 prestationsmål uppfyllda per 2019-12-31. Förbundet skattar 
i årsredovisningen den totala måluppfyllelsen till 91 % genomfört under 2016-2019.     
 
Aktiviteter där förbundet skattat måluppfyllelsen till mindre än 100 % under perioden 
(totalt 8 prestationsmål) förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena 
och förbundets planerade åtgärder. 
 
Säkerhetsmål  
Handlingsprogrammet 2016-2019 innehåller sex stycken säkerhetsmål som redovisas i 
bilaga 4 till årsredovisningen. Enligt handlingsprogrammet är målet med 
uppföljningen att sammanställa samtliga uppföljningar som ett underlag till 
nästkommande handlingsprogram. Handlingsprogrammet 2020-2023 är redan 
beslutat av Direktionen 6 december 2019. Målet med att följa upp dessa blir istället 
kopplat till syftet att utvärdera om aktiviteterna fått en positiv effekt på säkerheten i 
samhället. Revisionskontoret konstaterar att de sex säkerhetsmålen har följts upp men 
att de är utformade på ett sådant sätt att de inte går att mäta. Målen är inte fullt ut 
SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande. Revisionskontoret noterar att SÄRF i det nya 
Handlingsprogrammet 2020-2023 arbetat om målen.      

2.8 Bevakningsområden  
Revisorerna i SÄRF har särskilt under året bevakat följande områden: 
handlingsprogram 2020-2023, skogsbränderna och Guttasjön.  
 
Handlingsprogram 2020-2023 
Direktionen har under året beslutat om ett nytt handlingsprogram för perioden 2020-
2023. Beslut togs av Direktionen 6 december 2019. Det gamla handlingsprogrammet 
som beslutades av Direktionen 11 december 2015 gällde för perioden 2016-2019. 
 
Handlingsprogrammet syftar enligt SÄRF till att vara ett strategiskt styrdokument för 
förbundet som kan anpassas utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i 
samhället med ständig omvärldsbevakning och riskbedömning. De övergripande 
målen i handlingsprogrammet bygger på räddningstjänstens uppdrag som bryts ned 
till mål i årliga verksamhetsplanerna som också beskriver vilka aktiviteter som ska 
genomföras under året. Resultat och måluppfyllelser återkopplas till medarbetare 
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likväl som organisationen i sin helhet. Direktionen har även antagit en ny 
förbundsordning 25 september 2019 som kommer gälla från 1 januari 2020.  
 
Skogsbränder 
Med anledning av skogsbränderna under den varma sommaren 2018 tillsatte 
Regeringen en utredning. En särskild utredare med branschkunskap skrev en rapport 
som lämnades till Regeringen i januari 2019. I rapporten konstateras att på de flesta 
håll i landet lyckades räddningstjänsten effektivt begränsa och släcka skogsbränderna– 
ofta i samverkan med andra. Även om insatserna i stort sett gick bra framkom många 
brister. Bland annat konstaterades att Sverige inte är tillräckligt väl rustat för att 
medborgarna ska kunna känna sig trygga inför framtida stora och komplicerade 
skogsbränder.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har efter de omfattande 
skogsbränderna sommaren 2018 stärkt skogsbrandsberedskapen. Bland annat finns 
fler skogsbrandsdepåer, ett förbättrat prognossystem för brandrisker och stärkt 
samarbete med internationella aktörer. MSB har tagit fram en vägledning i 
skogsbrandsläckning som främst vänder sig till kommunal räddningstjänst, framför allt 
till personal som aktivt deltar vid brandbekämpningen ute i skog och mark.  
Sommaren 2019 var vädermässigt svalare än 2018 och skogsbränder förekom i 
betydligt mindre omfattning än under sommaren 2018. En idé om hur småskaliga 
insatser med flygplan kan göra skillnad vid brand i skog och mark har presenterats av 
brandmän på SÄRF.  
 
Guttasjön  
Under de två senaste åren har fokus varit på renovering och upprustning avseende 
SÄRF:s övningsfält på Guttasjön. Under året har arbetet med att sektionera fältet och 
arbetea med nyskapande arbete fortsatt. En förstudie kring möjlighet till 
ombyggnation av huvudbyggnaden har genomförts då den är i stort behov av 
renovering. Entrén och matsalen kommer bland annat renoveras och det kommer att 
skapas fler utbildningslokaler på mellanvåningen. En dialog förs med 
Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad. Under året invigdes ett nytt snickeri och 
ett motorsågshus på området. Flertalet kurser har hållits på Guttasjön under året.  
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2.8.1 Fördjupad granskning  
Revisorerna i SÄRF har under 2019 genomfört en granskning av inköpsprocessen i 
SÄRF. Granskningen har utförts av Revisionskontoret i Borås Stad. Syftet med 
granskningen har varit att granska om förbundet har säkerställt en ändamålsenlig 
inköpsprocess och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Granskningen visar att det finns regler för inköp och upphandling inom förbundet. 
Det finns även en utförlig processbeskrivning som beskriver hela inköpsprocessen. 
SÄRF har antagit delegationsbestämmelser som bland annat avser inköp. Det är ett 
fåtal personer inom förbundet som har delegation att besluta om inköp. I 
granskningen framkommer att reglerna för inköp inte uppdaterats sedan 2016 och att 
det är oklart vem som ansvarar för revidering av dokumentet. Detsamma avseende 
dokumentet som anger beloppsgränser för olika upphandlingsförfaranden. Även 
delegationsordningen innehåller inaktuella beloppsgränser och innehåller hänvisning 
till inaktuell lagstiftning.  
 
Revisionskontoret bedömer att det råder en hög medvetenhet kring inköp och 
inköpsprocessen inom förbundet. Samtidigt ställer SÄRF:s unika verksamhet speciella 
krav på material och på vilken ort man kan genomföra inköp. Om man identifierar ett 
behov av inköp och behöver hjälp med upphandling vänder sig förbundet till 
Koncerninköp i Borås Stad. Förbundet saknar central inventarieförteckning och 
genomför inte systematisk stöldskyddsmärkning.   
 
Granskningen visar vidare att det inte förekommer några större avvikelser i de 
stickprov som genomförts gällande avtalstrohet. Revisorernas sammanfattande 
bedömning är att förbundet i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig 
inköpsprocess. Den interna kontrollen gällande inköp anses vara tillräcklig. 

2.8.2 Intern kontroll 
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en plan för intern kontroll för 2019 som 
antagits av Direktionen 2019-03-15. Förbundet har genomfört en riskanalys som 
grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Riskanalysen omfattar 68 risker. 
Planen för intern kontroll omfattar tre kontrollmoment. Utöver internkontrollplanen 
genomför förbundet kontroller och uppföljning av samtliga identifierade risker. 
Direktionen har 2017-10-13 antagit en policy för intern styrning och kontroll.  
 
Förbundet genomför tertialuppföljningar där det bland annat ingår uppföljning av 
plan för intern kontroll, genomgång av kontrollåtgärder utifrån årets riskanalys 
samt uppföljning av budget, verksamhetsplan och genomförda 
förbättringsområden.  
 
SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll 2019 som bilaga 5 till 
årsredovisningen.     

2.9 Övriga iakttagelser  
Stickproven visar att så kallade övrigt konton såsom övriga inventarier innehåller flera 
fakturor som bör konteras på andra mer specifika konton.  
 
Revisionskontoret noterar efter avstämning med ekonomichef att SÄRF numera 
erhåller ränta på det egna kapitalet 51,6 miljoner5 som är insatt hos internbanken i 
Borås Stad. 
 
 
 
 

3 Sammanfattande bedömning 
Granskningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsbokslut bedöms i 
huvudsak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed. 
I granskningen av förbundets årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet 
mot Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och 
prioriterade aktiviteter som avser budgetåret 2019. Den interna kontrollen bedöms 

 
5 SÄRF Årsredovisning 2019, sid. 32 
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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 under året.  
 
Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de 
krav som finns för resultat- och balansräkning. För helåret 2019 redovisar 
förbundet ett överskott på 0,4 Mnkr, vilket är 2,8 Mnkr bättre jämfört med budget. 
Årsredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse och lämnar upplysningar om 
måluppfyllelse. 
 
Sammantaget konstateras att förbundet genomfört uppföljning avseende samtliga 
de 16 prioriterade aktiviteter Direktionen fastställt för 2019. Sammantaget är 15 av 
16 prioriterade aktiviteter helt genomförda per 2019-12-31. Förbundet skattar i 
årsredovisningen måluppfyllelsen till 96 % genomfört under året och bedömer 
därmed att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls.  
 
Inom ramen för årsredovisningen avrapporterar förbundet även utfallet av de 
prestationsmål som Direktionen beslutat om i Handlingsprogram 2016-2019. 
Sammantaget är 46 av 54 prestationsmål från Handlingsprogram 2016-2019 
uppfyllda per 2019-12-31. Förbundet skattar i årsredovisningen den totala 
måluppfyllelsen till 91 % genomfört under perioden.     
 
Förbundet har en plan för intern kontroll för 2019 som antagits av Direktionen. 
Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av plan för 
intern kontroll. Direktionen har antagit en policy för intern styrning och kontroll. 
SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen.  
 
Revisorerna i SÄRF har under 2019 genomfört en granskning av inköpsprocessen i 
SÄRF. Revisorernas sammanfattande bedömning var att förbundet i huvudsak har 
säkerställt en ändamålsenlig inköpsprocess. Den interna kontrollen gällande inköp 
bedömdes som tillräcklig. 
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Förbundets revisorer bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i 
enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och God 
redovisningssed. Årsredovisningen följer rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. 
 
Revisorerna bedömer att förbundets årsredovisning redogör för väsentliga 
händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse 
över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Samtliga av Direktionens 
prioriterade aktiviteter och prestationsmål följs upp på ett enhetligt sätt i 
årsredovisningen. Revisorerna bedömer att redovisningen av verksamhetsresultat 
och mål i årsredovisningen i huvudsak är förenliga med de mål som Direktionen 
beslutat om.  
 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning. Revisorernas sammantagna bedömning är att 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
 
 
Borås 2020-03-05 
 
_________________________ 
Andreas Ekelund,  
Revisionschef, Revisionskontoret  
Borås Stad 
 
 
________________________ 
Stefan Sjöblom 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret 
Borås Stad



Revisorerna,  Södra  Älvsborgs  Räddningstjänstförbund

Till  Kommunfullmäktige  i:
Bollebygds  Kommun
Borås  Stad
Marks  Kommun

Svenljunga  Kommun
Tranemo  Kommun
Ulricehamns  Kommun

Revisionsberättelse  för  Södra  Älvsborgs  Räddningstjänstförbund
år2019

Vi,  av respektive  fullrn'iktige  utsedda  revisorer,  har  granskat  denverksamhet  sombedri'vits  i
Sö&  Alvsborgs  Rädgstjänstförbund  (organisationsnurnrner222000-0810)  av dess
direktion.  Direktionen  ansvararför  att  verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  m.il,  beslut  och
rfö:linjersamt  de lagar  och  föresföfter  som  gäller  förverksarnheten.  De  ansvarar  också  för
att  det finns  en tillräcklig  intern  kontroll.  Revisorernas  ansvar  är att  pröva  omverksamheten

sköts På ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt tillfrföställande sätt, om
räkenskaperna  fir  rättvisande  och  om  den  interna  kontrollen  som  görs ärtcklig.

Granskningenharutförts  enligtkommunal1agen,  Godrevisionssedikommunalverksamhet,
förbundsordnfögen  och  förbundets  revisionsreglemente.  Granskningen  har  genornfötts  med
biträde  av  sakkunniga  och  med  den  irföktning  och  ornfattning  som  behövs  för  att ge g
grund  för  bedömnfög  och  ansvarsprövnfög.  Till  revisionsberättelsen  bifogas  vår
sarnrnanfattande  revisionsredogörelse  somutgör  en sammanfattning  av granslmingen.

Avseende  verksarnheten  konstaterarvi  att  förbundet  inte  genornfön  en av 16 beslutade
prioriterade  aktiviteterför2019.  Revisorerna  bedömer  att förbundet  isin  uppföljning  av
prioriterade  aktiviteter2019  anger  ga förklaffigartill  varför  aktiviteten  inte  genomföns.
46 av54  prestationsrnålfrÅnHandlingsprogram2016-2019  äruppfyl1daper2019-12-31.

Vi  anser  att  arbetet  med  Agenda  2030 bör  kornrnenteras  iförvaltningsberåttelsen.

Vi  bedömer  att  räkenskaperna  iallt  väsentligt  år rättvisande.  Vi  bedömer  att  förbundets
årsredovisning  ihuvu*akärupprättad  enligt  God  redovisningssed,  lagen  omkornrnunal
bokföffig  och  redovisning,  kommunallagen  och  Rådet  för  kornmunal  redovisnings
rekomrnendationer.  Resultat,  ekonorniskstälföfög  och  räkenskaper  redovisas  på ett  i
huvudsakrättvisande  sätt. Balanskravet  äruppfyllt.

Vi  bedömer  sammantaget  att  resultatet  enligt  årsredovisningen  fir  förenligt  med  de finansiella
mål  och  verksarnhetsrnål  somDirektionen  uppställt.

Den  intema  kontro&n  bedörns  somtcklig.

Vi  bedömer  att  verksarnheten  iförbundet  sköts  på ett  ändamålsenligt  och  fron ekonornisk
synpunkttillfredsstäl1ande  sätt.

Vi  tillstyrker  att  respektive  fktige  beviljar  ansvarsföhet  för  år2019  förDirektionen  samt
de enskilda  ledamöterna  idensamrna.

Sida 1 av 2
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§ 205/2020 
 

Förslag till ny förbundsordning Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2019/508 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänst från och med 2021-01-01 fastställs.   
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har den 12 juni 2020 
beslutat att översända förslag till ny förbundsordning till medlemskommunerna för 
fastställande. Förbundsordningen är kompletterad med en bilaga ”Reglemente för 
medlemsrådet” och hänvisning till gällande lagstiftningar har uppdaterats. 
Förbundsordningen föreslås gälla from 2021-01-01.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-08 från kanslichef  
2 § 35 Komplettering till SÄRFs förbundsordning 
2 Förbundsordning komplettering med bilaga Medlemsråd 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänst från och med 2021-01-01 fastställs.   
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-08 

Tjänsteskrivelse Förslag till ny förbundsordning Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Diarienummer 2019/508, löpnummer 2200/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänst från och med 2021-01-01 fastställs.   
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har den 12 juni 2020 
beslutat att översända förslag till ny förbundsordning till medlemskommunerna för 
fastställande. Förbundsordningen är kompletterad med en bilaga ”Reglemente för 
medlemsrådet” och hänvisning till gällande lagstiftningar har uppdaterats. 
Förbundsordningen föreslås gälla from 2021-01-01.  
 
 
Ärendet 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har den 12 juni 2020 
beslutat att översända förslag till ny förbundsordning till medlemskommunerna för 
fastställande. Förbundsordningen är kompletterad med en bilaga ”Reglemente för 
medlemsrådet” och hänvisning till gällande lagstiftningar har uppdaterats. Förslag till 
reglemente för medlemsrådet har godkänts av medlemsrådet.  
Förbundsordningen föreslås gälla from 2021-01-01.  
 
Beslutsunderlag 
1 § 35 Komplettering till SÄRFs förbundsordning 
2 Förbundsordning komplettering med bilaga Medlemsråd 
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1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet 

har sitt säte i Borås. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollebygds kommun, Borås Stad, Marks 

kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. 

3 § Ändamål 
Kommunalförbundet ska med en gemensam ledning för medlemskommunernas 

räkning ansvara för förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, 

räddningstjänst och beredskap inom förbundets geografiska område genom att 

bereda människors liv, hälsa, egendom samt miljö, ett tillfredsställande och likvärdigt 

skydd mot olyckor. 

 

Kommunalförbundet ska hålla en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst i ett 

för alla medlemmar lika grunduppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive 

kommunmedlems eller annan intressents behov. 

 

Samordningen syftar till att möta nya och förändrade krav och behov lokalt, regionalt 

samt nationellt. 

4 § Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1995 på obestämd tid. 

5 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

6 § Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för förbundsmedlemmarna.  
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I direktionens uppgifter ingår utöver vad som följer i lag: 

 att leda och samordna kommunalförbundets verksamhet enligt gällande 

lagstiftning som omfattar kommunalförbundets uppdrag samt övrig 

verksamhet enligt förbundsordningen  

 att övervaka de av kommunalfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten  

 att ekonomin efterlevs med god ekonomisk hushållning 

 att ansvara för kommunalförbundets löpande förvaltning rationellt och 

holistiskt 

 att handlägga ärenden rörande statsbidrag till medlemskommunernas 

kostnader för räddningstjänsten 

 att samverka myndighetsövergripande 

 att verka för en effektivare och rättssäker räddningstjänst 

Ytterligare uppgifter för direktionen finns i reglemente bilaga 1.  

Direktionen ska bestå av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Bollebygds kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  

Borås Stad utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. 

Mark kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 

Svenljunga kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  

Tranemo kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 

Ulricehamns kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat 

fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela 

landet. 

 

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen 

ska 9 kap. 3 och 7 §§ i kommunallagen (SFS 2017:7251) tillämpas. 

 
1 Med ändringar t.o.m. SFS 2019:835. 
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Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande från 

Borås Stad och vice ordförande från övriga kommuner. 

 

Inom direktionen ska finnas ett presidium bestående av ordförande och vice 

ordförande. 

 

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder 

i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. 

7 § Kommunalförbundets uppdrag 
Kommunalförbundet ansvarar för medlemskommunernas räkning att fullgöra de 

uppgifter som det är obligatoriskt för en kommun enligt gällande lagstiftning: 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 

förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna avseende information till allmänheten och kommunens plan för 

räddningsinsatser enligt Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor2 

Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock 

den enskilda kommunen. 

 
2 Med ändringar t.o.m. SFS 2015:233. 
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Kommunalförbundet stödjer medlemskommunerna med: 

 att samverka och samarbeta enligt bestämmelserna i Lag (SFS 2006:544) om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap3 

 att samverka och samarbeta i det kommunala ansvaret inom krisberedskap och 

civilt försvar samt att kommunalförbundet ska medverka och utvecklas i de 

delar som berör kommunalförbundets åtaganden inom dessa 

kommungemensamma intresseområden 

 att tidigt initieras i kommunernas plan och byggverksamhet enligt Plan- och 

bygglag (SFS 2010:9004). Kommunalförbundet stödjer även kommunerna i 

kommunernas byggprocess främst vad avser granskning5 av bygglovs- och 

bygganmälansärenden samt medverkan i byggsamråd 

 att medverka i kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter 

olyckor, kriser eller extra ordinära händelser (till exempel krisstöd). 

Tilläggstjänster  
I kommunalförbundets uppdrag ingår rätten att utföra uppgifter som ansluter till 

omnämnd lagstiftning eller på annat sätt omfattar säkerhetsåtgärder i 

medlemskommunerna.  

Det gäller främst: 

 Restvärdesräddning 

 Larmförmedling och automatlarm 

 Vattendykning 

 Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet 

 Teknisk service 

 Utbildning och information 

 Beredskap avseende akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet 

 
3 Med ändringar t.o.m. SFS 2017:925. 
4 Med ändringar t.o.m. 2020:253. 
5 Denna kostnad har från1995 ersatts genom avtal. Från 2020 tillförs kostnaden som en höjning av 
förbundsbidraget.  
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Tilläggstjänsterna ska i förekommande fall regleras genom avtal med respektive 

aktörer som efterfrågar tjänsterna. Om en förbundsmedlem önskar att 

kommunalförbundet i något avseende ska utformas eller dimensioneras på ett sätt 

som avviker från kommunalförbundets gemensamma ambitionsnivå, ska 

kommunalförbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som 

motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen. 

Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om 

utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter enligt 

denna paragraf. 

8 § Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 

och för räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 §. 

Handlingsprogrammet är en redovisning för invånare av kommunalförbundets 

ambitionsnivå vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av 

kommuner. 

 

Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

9 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 

ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad 

förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana 

ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt 

gången. 

 

Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen 

före september månads utgång. 
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Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 

och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

 

Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om 

sammanträdet ska utfärdas, se 14 §. 

10 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets 

tillgångar och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt 7 

och 11 §§. 

 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med angiven fördelningsgrund. 

 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna 

tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas enligt § 21. 

11 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på 

annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 

 

De kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas 

mellan kommunerna från och med budgetåret 2020 enligt principen 9/91. Det 

innebär en fast bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 91 % av 

totalbeloppet fördelas på invånarantal per den 31 december föregående år i 

respektive medlemskommun. 

 

En successiv årlig omfördelning av medlemskommunernas bidragskostnader ska ske 

under en femårsperiod 2020-2024 för att därefter ligga i fas. Modellen beskrivs i 

bilaga 4. 
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Ekonomiska särlösningar ska prövas endast om särskilda behov uppstår. Förhandlade 

lösningar ska baseras på olika förutsättningar från fall till fall. 

Förändringar av befintlig verksamhet som inte kan betraktas som löpande 

verksamhetsförändring och som innebär betydande ekonomiska konsekvenser ska 

hanteras särskilt under budgetarbetet inför kommande år. För det fall att större 

verksamhetsförändringar eller investeringar aktualiseras som innebär att kostnaderna 

för kommunalförbundet ökar kan bidragsnivån från förbundsmedlemmarna behöva 

justeras. Modellen för kostnadsfördelning ligger dock fast. 

 

Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och 

ändamålsenliga lokaler där respektive kommun är ålagda ansvar. Hyresvillkoren för 

lokalerna ska regleras i särskilda avtal. Hyresnivån ska vara i nivå med respektive 

kommuns självkostnad för att tillhandahålla lokalen. 

 

Del av förbundets kostnader kan täckas utifrån medlemskommunernas efterfrågan 

enligt 7 § samt andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett 

sådant sätt att det skapar mervärde. 

 

Om kommunalförbundet på begäran av medlemskommun enligt 7 § utför 

nivåhöjande insatser utöver vad som följer av kommunalförbundet beslutade 

handlingsprogram ska kostnaderna för sådana insatser ersättas fullt ut av 

vederbörande kommun. 

 

Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 

förbundsmedlemmarna i övrigt har godkänt. 

 

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 
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ansvar enligt fördelningsregeln i denna paragraf. 

 

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. 

12 § Kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
Vid stora räddningsinsatser svarar den drabbade kommunen för kostnader som 

överstiger den kommunala självrisken för statlig ersättning. Den drabbade 

kommunens skatteunderlag ligger till grund för statsbidragsansökan. 

13 § Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor inom förbundets verksamhetsområde.  

Myndighetstaxor bereds av direktionen och beslut fattas av respektive 

kommunfullmäktige. 

 

 

 

14 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
Kommunalförbundet ska enligt Kommunallag (SFS 2017:7256) 8 kap. 9 § på 

webbplatsen ha en anslagstavla som lättillgängligt kan särskiljas från övrigt innehåll. 

 

Anslagstavlan ska innehålla: 

 direktionens sammanträdesdagar, ärendelista och direktionens justerade 

protokoll 

 tillkännagivande om direktionens sammanträdesdatum vid vilken budget ska 

fastställas  

 information om beslutade taxor och avgifter 

 kungörelser, tillkännagivanden och annan information med stöd av lag eller 

 
6 Med ändringar t.o.m. 2019:835 
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annan författning  

 upplysningar om hur beslut kan överklagas 

 

Kommunalförbundet anvisar allmänheten möjlighet att ta del av anslagstavlans 

innehåll i entrén Borås brandstation eller via http://www.serf.se/om-

oss/anslagstavla/. 

15 § Förbundsmedlemmarnas insyn och styrning i förbundets ekonomi 

och verksamhet 
Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige. 

 

Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas 

av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

 

Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av 

kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. Kommunstyrelsens ordförande i 

respektive medlemskommun företräder medlemskommunen om inget annat 

beslutats. 

 

Förbundsordföranden inbjuder styrande kommunalpolitiker samt eventuellt berörda 

tjänstemän två (2) gånger per år till Medlemsråd om inget annat är påkallat (se 

bilaga 3). 

16 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 

 ledamot i direktionen 

 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 

http://www.serf.se/om-oss/anslagstavla/
http://www.serf.se/om-oss/anslagstavla/
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17 § Närvarorätt 
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen 

har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentlig. 

Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i 14 §. 

18 § Arvoden 
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer ska utgå enligt 

den största kommunens arvodesbestämmelser. 

19 § Revisorer  
Medlemskommunerna ska utse en (1) revisor vardera. 

 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 

 

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  

 

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

direktionen i dess helhet. 

20 § Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre (3) 

kalenderår räknat från slutet av det år då uppsägning skedde. Regleringen av de 

ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 

bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den 

ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar 
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och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas 

mellan förbundsmedlemmarna. 

 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs 

med anledning av utträdet. 

21 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 

uppsägningstiden enligt 20 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation. 

 

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 

 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 11 § 

tillämpas. 

 

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs 

för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 

annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet 

av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för 

hela likvidationstiden. 

 

Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
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Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 

samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

22 § Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 

uppgörelse, avgöras i domstol. 

23 § Upptagande av ny medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet ska hanteras 

enligt följande: 

 

1. Ansökan tillställs förbundets direktion. 

2. Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till respektive 

kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem. 

 

Direktionen beslutar och kommunfullmäktige fastställer om erforderliga ändringar i 

förbundsordningen. 

24 § Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:7827). Direktionen får genom 

avtal med medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och 

verkställande funktionen samt att vara arkivdepå.

 
7 Med ändringar t.o.m 2019:866 
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Bilaga 1 

Reglemente för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbunds förbundsdirektion 

1 § Förbundsdirektionens uppgifter 

1.1 

Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand 

om verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

1.2 

Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts 

för kommunalförbundet enligt förbundsordningen och inom ramen för detta för 

sådana särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt 

bestämmelse i förbundsordningen. 

1.3 

Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat 

på att bereda människors liv, hälsa, egendom och miljö med hänsyn till de lokala 

förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen 

ansvarar för att räddningstjänsten ges förutsättningar att vara ändamålsenligt ordnad 

så att räddningsinsatser kan genomföras rättssäkert, effektivt och proportionerligt.  

1.4 

Direktionen har att inom förbundsordningens ram tillgodose medlemskommuns 

önskemål om nivåhöjande tjänster utöver vad som beslutats i kommunalförbundets 

handlingsprogram. 

1.5 

Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser 

organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i 
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organisationen tas till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, 

att tekniska resurser håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att 

ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att 

förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt 

sätt. 

1.6 

Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande 

verksamheten och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, 

hålls på effektivast möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel 

dimensioneras för att på bästa sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen. 

1.7 

Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande 

verksamheten. 

1.8 

Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. 

1.9 

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 

förbundsmedlemmarnas krets. 

1.10 

Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 

förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i 

olika frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till 

förbundsmedlemmarna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i 

förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske. 

1.11 

Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt 

författning inte ska tillhandhållas utan avgift. Enligt beslut i Högsta 

Förvaltningsdomstolen ska taxor för myndighetsutövning fastställas av 
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kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

1.12 

Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska 

tillse att tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen 

anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare och fackliga organisationer. 

1.13 

Direktionen kan fatta beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden, vilket innebär 

att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet 

avgivna röster. 

Direktionen är beslutsför när minst fyra (4) av sex (6) medlemskommuner är 

närvarande.  

1.14 

Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen. 

2 § Direktionens sammansättning 

2.1 

Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare som utses på sätt som framgår 

av förbundsordningen. 

2.2 

Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande på sätt som framgår av 

förbundsordningen. 

3 § Ersättarnas tjänstgöring 

3.1 

Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 

3.2 

För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. 
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Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 

3.3 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

3.4 

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring med anledning av jäv i ett ärende har 

åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

3.5 

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin 

mening antecknad i protokollet. 

4 § Sammanträde 

4.1 

Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. 

4.2 

Personalföreträdare har rätt att närvara vid sammanträde enligt Kommunallag (SFS 

2017:7258) 7 kap. 10–19 §§. Direktionen beslutar om antalet personalföreträdare. 

5 § Kallelse 

5.1 

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

5.2 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

5.3 

Kallelsen skall utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 

som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

 
8 Med ändringar t.o.m. SFS 2019:835 
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5.4 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

5.5 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

6 § Justering av protokoll 

6.1 

Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 

6.2 

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

7 § Reservation 

7.1 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

8 § Delgivning 

8.1 

Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller vice ordföranden, med 

kommunalförbundets chef eller med annan som direktionen bestämmer. 

9 § Undertecknande av handlingar 

9.1 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas 

av ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av kommunalförbundets 

chef eller direktionens sekreterare.  
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  Bilaga 2 

Reglemente för revisionen 

1 § Organisation 
Kommunalförbundet ska ha sex (6) revisorer, som väljs enligt bestämmelser i 

förbundsordningen. Ordförande utses av revisorerna själva. 

2 § Revisorernas uppgifter 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 

kommunal verksamhet. 

3 § Budget 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets 

bedrivande. 

4 § Sakkunniga 
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den 

omfattning som behövs. 

 

Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar 

gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna. 

5 § Sammanträden 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för att fullgöra 

revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och 

förtroendevalda i direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas 

sammanträden i granskningsarbetet. Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de 

beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 

6 § Arkiv 
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Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

7 § Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige i 

enlighet med vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att 

revisionsberättelsen föreligger vid fullmäktiges behandling av frågan om 

ansvarsfrihet. 

De sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. 
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Bilaga 3 

 

Reglemente för Medlemsrådet 

1 § Allmänt 
Medlemskommunerna ska beredas möjlighet till en demokratisk insyn och ta del av 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds övergripande styrdokument, verksamhet 

och ekonomi. Det regleras i Förbundsordningen 15 §.  

2 § Syfte 
Medlemsrådet ska verka för hela förbundet och syftet är att ge råd till direktionen. 

Ledamöterna står i det allmännas tjänst och ett medborgerligt inflytande ska 

tillgodoses. Medlemsrådet ska utgöra ett forum för övergripande ekonomiska 

förutsättningar och för förbundets verksamhetsutveckling. Ledarmötena förutsätts 

bidra utifrån egna erfarenheter och kompetenser till ett aktivt och effektivt arbete 

med ansvar för uppgiften.  

 

Som ett rådgivande organ utan befogenheter eller garantier att synpunkter följs, är 

uppdraget helt skild från direktionens som ansvarar för besluten. Samtidigt är ett 

ömsesidigt utbyte mellan medlemsråd och direktionen av stor vikt. Eftersom 

medlemsrådet inte har några beslutsfunktioner minskar det risken för jäv och 

lojalitetskonflikter.  

3 § Sammansättning 
Medlemsrådet sammansättning ska bestå av respektive medlemskommuns 

myndighetsföreträdare såsom kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 

samt vid behov adjungerande tjänstemän från varje medlemskommun. Från Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund deltar direktionens ordförande och vice 

ordförande samt förbundsdirektören.  
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4 § Sammanträden 
Medlemsråd ska genomföras minst en gång på våren och en på hösten. Direktionens 

ordförande ska hålla medlemsrådet informerat och leder sammanträden. 

Minnesanteckningar ska efter varje möte tillsändas direktionen och 

medlemskommunerna. Förbundet ombesörjer planering och kallelse.  
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Bilaga 4 

Fördelningsmodell av medlemskommunernas 

bidragskostnader 

1 § Grundläggande fördelningsmodell 
Alla kostnader och intäkter kopplat till medlemskommunernas 

räddningstjänstverksamhet utgår från kommunalförbundets uppdrag med kostnader 

för lokaler, personalkostnader, kapitalkostnader, kostnader för varor och tjänster 

samt intäkter. 

Medlemskommunernas bidragskostnader enligt fastställd budget ska fördelas enligt 

principen 9/91 från och med 2020. Det innebär en fast bidragskostnad om 9 % av 

totalbeloppet samt att 91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal per den 31 

december föregående år i respektive medlemskommun. 

2 § Omfördelningsmodell av bidragskostnader 2020–2024 
En övergång från tidigare modell till en ny grundmodell innebär en omfördelning av 

medlemskommunernas bidragskostnader under en femårsperiod 2020–2024 för att 

därefter ligga i fas från och med 2025. Förändringen fram till att grundprincipen 

9/91 är genomförd, innebär att andelstalen omfördelas med 20 % för varje år under 

perioden och resulterar i en ny fördelningsnyckel för varje enskilt år. 

 

Omfördelningsmodell:  

2020: 20 % 

2021: 40 % 

2022: 60 % 

2023: 80 % 

2024: 100 % 
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3 § Särlösningar 
Utöver kostnader enligt fördelningsnyckeln ska befintliga särlösningar som betalas av 

respektive kommun inte omprövas. 

4 § Framtid 
Verksamhetsförändringar som inte kan betraktas som löpande och som innebär 

ekonomiska konsekvenser ska hanteras i särskild ordning enligt 11 § 

Förbundsordningen. Anpassning till förändringar och ökad komplexitet kan ske 

löpande över tid. 
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§ 207/2020 
 

Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 
Dnr 2020/226 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2020-03-27 § 
397 beslutat att godkänna årsredovisning för år 2019 och att översända den till 
medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef  
2 Beslut § 397 Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 
3 Årsredovisning 2019 
4 Internkontrollrapport 
5 Revisionsberättelse 
6 PM avseende Årsredovisning 2019 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Jäv 
Sebastian Gustavsson (M) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. Cristina Bernevång (KD) går in som ersättare för Sebastian 
Gustavsson (M).  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2020-03-27 § 
397 beslutat att godkänna årsredovisning för år 2019 och att översända den till 
medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
 
Ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2020-03-27 § 
397 beslutat att godkänna årsredovisning för år 2019 och att översända den till 
medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Beslut § 397 Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 
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5 PM avseende Årsredovisning 2019 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… 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.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt 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 och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 



5 (30) 
 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

Vision 

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

Ledord 

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

Omvärldsanalys 

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2016 2017 2018 2019

Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 

För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
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Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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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, tillgänglighet och 
trygghet 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.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar 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.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. 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 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

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 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
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 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 

Kunder 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  

 

VGR 72%

Göteborgs 
stad 14%

Övriga medlems-
kommuner 15%

Icke medlemmar 0%



12 (30) 
 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, 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.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 Organisationsschema. 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Medarbetare 

Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. 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.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

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 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 

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

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar 

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 

Nya lokaler i Göteborg 

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 

Ett kontor i Fyrbodal 

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 

Omförhandlat avtal 

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 

Avtal nytt verksamhetssystem 

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 

Konkurrensverket 

Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 

Ny webbplats 

Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 

I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

Mässdeltagande 

I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Förlängt avtal 
På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

Brand i Trollhättan 
I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 

Ny verksamhetschef Fyrbodal 
I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 

Covid-19 påverkar verksamheten 
På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 

Utveckling av verksamheten över tid 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 

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.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

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. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 
Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 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 andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 

Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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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. 
 

Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    
Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    
Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    
Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    
Extraordinära poster  0 0 

    
Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    
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 5 867 5 295 79 

    
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    
Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     
    

Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    
Resultat    
Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    
Summa tillgångar  62 440 61 561 

    
    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  5 891  5 399  

    
Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    
Minskning kortfristiga skulder  -530  630  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 218  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    
Årets kassaflöde  689  5 019  

    
Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. 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. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 
Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   
 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

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

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   
 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   
 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   
 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   
 Summa 218  0  
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-03-27 
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§ 208/2020 
 

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst 
Dnr 2020/227 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ny förbundsordning gällande från och med 2021-01-01 för Tolkförmedling Väst fastställs. 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har tagit fram förslag till ny förbundsordning att gälla från och med 
2021-01-01. I förslaget har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen 
samt att nya ansökningar om medlemskap har inkommit.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef 
2 Protokollsutdrag 2020-03-27 
3 Förbundsordning med ändringsmarkeringar 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ny förbundsordning gällande från och med 2021-01-01 för Tolkförmedling Väst fastställs. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-07 

Tjänsteskrivelse Förslag till ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst 
Diarienummer 2020/227, löpnummer 2198/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ny förbundsordning gällande från och med 2021-01-01 för Tolkförmedling Väst fastställs.   
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har tagit fram förslag till ny förbundsordning att gälla från och med 
2021-01-01. I förslaget har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen 
samt att nya ansökningar om medlemskap har inkommit.  
 
 
Ärendet 
Tolkförmedling Väst har tagit fram förslag till ny förbundsordning att gälla från och med 
2021-01-01. I förslaget har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen 
samt att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. 
 
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och 
Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är 
det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag 2020-03-27 
2 Förbundsordning med ändringsmarkeringar 

 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst  
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef   
Kommunledningsstaben  
  

 





Dnr 20/0013-3 Bilaga 

 

Revideringskommentarer 
 

ED1: Ersätts av stycket ovan 

 

ED2: Information flyttad till § 6 

 

ED3: Information finns under § 10 

 

ED4: Informationen finns under § 5 

 

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken  

organisation. 

 

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 

organisation.  

 

ED7: Tidigare § 17. 

 

ED8: Står under paragraf 19. 

 

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.  

 

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets 

arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 

 

ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 

 

ED12: Står under § 19. 
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1 § Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 § Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna Medlemmar i 

kommunalförbundet är Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen samt kommunerna 

Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, 

Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 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 en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

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.[ED1] 

 

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.[ED2] 

 

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 

Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3]. 

 

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4] 

 

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 § Firmatecknare[ED5] 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
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6 § Mandattid [ED6] 
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. 

 

7 § 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 Region Västra Götaland 

Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.[ED7] 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland 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. [ED8] 

 

9 § 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 

 

10 § 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 möten. Sammanträden 

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.[ED9] 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbunds Medlemmarna 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. 
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15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna antagen finanspolicyn. 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. 

 

17 § Insyn och informationsskyldighet Styrning och insyn i 
förbundets ekonomi och verksamhet 

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar 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 medlemmar.[ED10] 

 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.[ED11] 

 

Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 

utveckling. [ED12] 

 

18 § 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. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. 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 

Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den sista 30 mars april ha upprättat årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem 

medlemskommun för godkännande beslut om godkännande i fullmäktige samt och beslut om 

prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Sammanträdet Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 
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Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive 

medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som Om ytterligare kommun önskar bli  medlem i förbundet ska 

ansökan ställas ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning 

till medlemmarna. till fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, 

ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit en den nya förbundsordningen. som 

anpassats till det nya antalet medlemmar. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 

förbundsordning. 

 
22 § 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 förbundsordningens 13 – 15 §§ principerna i 10-12 §§ i denna 

förbundsordningen såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande 

medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs behövs med anledning av 

utträdet. 

 

23 § 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 14 § 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. 

 

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 Handlingarna ska revideras av förbundets 

revisorer vilka som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen  
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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. 

 

24 § 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. 

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
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§ 206/2020 
 

Årsredovisning 2019 Sjuhärads samordningsförbund 
Dnr 2020/211 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. 
 
Sammanfattning 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
har fastställt årsredovisningen 2019 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-06 från kanslichef 
2 årsredov2019 signerad 
3 Sof Sjuhärad rev ber 2019 
4 revisionsberättelse del2 
5 revisonsPM 2019 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. 
 
Jäv 
Liselotte Andersson (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i handläggningen 
av ärendet. Eftersom Liselotte Andersson (C) inte är tjänstgörande ledamot tas ingen 
ersättare in.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-06 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Sjuhärads 
samordningsförbund 
Diarienummer 2020/211, löpnummer 2181/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. 
 
Sammanfattning 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
har fastställt årsredovisningen 2019 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
 
Ärendet 
Sjuhärads samordningsförbund består av Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Samordningsförbundets uppdrag är att svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan berörda medlemmar i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska 
användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få 
eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 
 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
har fastställt årsredovisningen 2018 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsunderlag 
1 årsredov2019 signerad 
2 Sof Sjuhärad rev ber 2019 
3 revisionsberättelse del2 
4 revisonsPM 2019 
Beslut lämnas till 
Sjuhärads samordningsförbund 
 
 

 
Lena Brännmar 

 

Kanslichef 
Kommunledningsstaben  

 



















































Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-09-03 
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§ 203/2020 
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse år 2019 för 
Stiftelsen Adolf Molanders minne 
Dnr 2020/387 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2019.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-07 från kanslichef 
2 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2019 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-07 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning samt 
revisionsberättelse år 2019 för Stiftelsen Adolf 
Molanders minne 
Diarienummer 2020/387, löpnummer 2191/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2019.  
 
 
Ärendet 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2019.  
 
Stiftelsen Adolf Molanders minne är en avkastningsstiftelse och har som sitt ändamål att 
inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen. På grund av att det tidigare år 
beviljades anslag överstigande det fria egna kapitalet har det under år 2019 inte delats ut 
några nya anslag enligt ändamålen. 
Revisorerna har inte funnit några skäl till anmärkning och tillstyrker att stiftelsen styrelse 
beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2019 

 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molanders minne 
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef   
Kommunledningsstaben   
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne l (8)

Org.nr 865500-2619

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen Adolf Molanders Minne är en avkastningsstiftelse.

Fondens medel förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, alla boende och mantalskrivna i

Timmele. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Ulricehamns Kommun.

Styrelsen har haft två protokollförda möten.

Stiftelsen har sitt säte i Timmele.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen som har sitt ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom

hembygdsvård, yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och
biblioteksverksamhet, främjande av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och

frilufsplatser, lämna stöd till ideellt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse

och dylikt.

Stiftelsen bedöms efter de allmänna beskattningsregler som tillämpas för ideella föreningar med flera. I

de fall stiftelsen har kvalificerat allmännyttigt ändamålkan verksamheten vara skattebefriad. Styrelsens

bedömning är att stiftelsen uppfyller kraven för skattefrihet och anser att stiftelsen är skattebefriad för

sina inkomster från kapitalförvaltningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

På grund av att det tidigare år beviljades anslag överstigande det fria egna kapitalet har det under 2019

inte delats ut några nya anslag till ideellt ungdomsarbete enligt ändamålen nämnda ovan. Styrelsen

verkar för att, så fort det är möjligt, återställa kapitalet och några nya anslag beiljas inte innan så är skett.

Stiftelsens kapital består av bankmedel samt  1  696 S35 kr placerade i Swedbank Robur Fonder AB-

Stiftelsefond Utd.

Fondens marknadsvärde vid årets ingång var l 496 74 kr och är vid årets utgång 1 722 524 kr. Eftersom

marknadsvärdet vid årets utgång är högre än anskaffningsvärdet har nedskrivning, från tidigare år av  V

tillgången, återförts med 199 789 kr.



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Flerårsöversikt (tkr)

Huvudintäkt  -  utdelning fond

Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

Eget kapital

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. ck

2019

90

256

99,0

1 906

2018

83

-60

99,1

1 651

2017

86

25

98,9

l 711

2016

86

-2

99,0

1 686

2  (8)

2015

92

62

99,1

l 756



Stiftelsen Adolf Molanders Minne 3 (8)
Org.nr 865500-2619

Resultaträkning 22" 23:22:22 22:22:22
Stiftelsens intäkter

Utdelningar 89 962 82 538

Summa stiftelsens intäkter 89 962 82 538

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader -24 583 -22 770

Personalkostnader 2 -9 629 -5  432

Summa  stiftelsens kostnader -34 212 -28 202

Rörelseresultat 55 750 54 336

Finansiella poster

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar 199 789 -114 272

Summa  finansiella poster 199 789 -114 272

Resultat efter finansiella poster 255  539 -59 936

Resultat fore skatt 255  539 -59 936

Årets resultat 255  539 -59 9366,



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Summa  kortfristiga fordringar

Kassa  och  bank

Kassa och bank

Summa  kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

3

2019-12-31

l 696 535

1 696 535

1 696 535

207

207

229 059

229 059

229 266

1 925 801

4 (8)

2018-12-31

1 496 746

l 496 746

1 496 746

207

207

168 557

168 557

168 764

1 665 510
C11/



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Balansräkning

EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Eget  kapital

Bandet eget kapital

Bundet fondkapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt eget kapital

Fritt fondkapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL OCH  SKULDER

4

2019-12-31

1772 631

1  772 631

133 642

133  642

1 906  273

4 028

15  500

19  528

1 925 801

5 (8)

2018-12-31

l 746 631

1 746 631

-95 897

-95  897

1  650 734

l 251

13 525

14  776

1 665 510
:Lz
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Org.nr 865500-2619

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdeñnitioner
Huvudintäkt -utdelning fonder

Årets utdelning från fond.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Eget kapital

Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. 6h/



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ack. nedskrivningar till marknadsvärde

Årets nedskrivningar till marknadsvärde

Årets återföring av nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 4 Eget kapital

Bundet eget Fritt eget

kapital kapital

Belopp vid
räkenskapsårets början l 746 631 -95 897

Årets resultat 255 539
Omfört till/från bundet

eget kapital

Kapitalisering 26  000 -26  000

Belopp vid

räkenskapsårets slut 1 772 631 133 642

2019

O

2019-12-31

l 696 535

1 696 535

-l99 789

199 789

0

1 696 535

Totalt

l 650 734

255 539

0

1 906 273 G4/
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2018

0

2018-12-31

l 696 535

1696 535

-85 5l7

-ll4 272

0

-199 789

1 496 746
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BDO

REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr. 865500-2619

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Adolf

Molanders Minne för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31

december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa

standarder besla-ivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi är

oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för

bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller

misstag och anses vara väsentligaom de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som

användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

-  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrân
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

förfalskning, avsiktliga utelänmanden, felaktig information eller

åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna

kontroll som har betydelse för vår revision för att utfomra

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till

omständighetema. men inte för att uttala oss om effektiviteten i den

interna kontrollen.

-  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och r-imligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen

och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som

kan leda till betydande tvivel om stiftelsens fönnåga att fortsätta

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det fLnns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fasta

uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den

väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta

verksamheten.

°  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama, och om

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi mäste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också

informera om betydelselirlla iakttagelser under revisionen,

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen

som vi identifierat. 01V
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utialande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en

revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen  Adolf  Molanders

Minne för år 2019.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid

med stiftelselagen, stiftelsefcirordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar".

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt

stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt

uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad

av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något

väsentligt avseende:

-  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen.

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan

föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och våsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för

stiñelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

relevanta för vårt uttalande.

Borásden LlIL- 257,5

BDO Göteborg AB

(ID-_\\~ kan
Peter Karlsson

Auktoriserad revisor
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Till

Stiftelsen Adolf Molanders minne och

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år  2019  avseende stiftelsen Adolf Molanders minne.

Vi har granskat om urkunden följts samt om sammanställningen av räkenskapema för  2019

upprättats i enlighet med Stiftelselagens (1994:  1220) bestämmelser. Granskningen har utförts

i enlighet med god revisionssed.

Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Vi tillstyrker att stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Ulricehamn,

den juni  2020 den juni  2020

 
/^' 1- ‘ _  -  4-., ._,¢ .I'C'J\

Anders Neuman Ingri Isaksson
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§ 170/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset 
Dnr 2020/381 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset, 
0,6 mnkr, beviljas.  
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen 
i stadshuset, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör installation av komfortkyla i sessionssalen i 
stadshuset. I investeringen ingår förutom kylanläggningen även utgifter för oförutsett, 
projektering och bygglov. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-28 från servicechef 
2 Investeringskalkyl kylanläggning sessionssalen stadshuset 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset, 
0,6 mnkr, beviljas.  
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-28 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
installation av kylanläggning i sessionssalen i 
Stadshuset 
Diarienummer 2020/381, löpnummer 2060/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset, 
0,6 mnkr, beviljas.  
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen 
i stadshuset, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör installation av komfortkyla i sessionssalen i 
stadshuset. I investeringen ingår förutom kylanläggningen även utgifter för oförutsett, 
projektering och bygglov. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen 
i stadshuset, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör installation av komfortkyla i sessionssalen i 
stadshuset. 
Genomförd simulering vid en utomhustemperatur om +28°C visar var maxtemperaturen 
hamnar under den varma årstiden med installerad kyla på det befintliga 
ventilationsaggregatet. Med en maxbelastning av antal personer (70 st) i lokalen samt med 
en inblåsningstemperatur på +16°C och ett tilluftsflöde på 600 l/s kan man hålla +24,1°C. 
Kylanläggningen klassas som komfortkyla för att driftkostnaderna skall bli rimliga.  
I investeringen ingår förutom kylanläggningen och nödvändig anpassning av ventilation även 
utgifter för oförutsett, projektering och bygglov. 
 
Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan 
budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. Inga övriga 
driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2020, utan budgeten får utökas med 
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motsvarande summa för innevarande år. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i 
enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl kylanläggning sessionssalen stadshuset 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Tf servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 20 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, 1,7 %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Kylanläggning sessionssalen stadshuset 600
Objektnummer:

5 001

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

600 600
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 600 0 0 0 0 0 600

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 30 30 30 30 30 30 180
Internränta 10 10 9 9 8 8 54
Summa kapitalkostnader 40 40 39 39 38 38 234
Summa kostnader 40 40 39 39 38 38 234
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 40 40 39 39 38 38 234

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:



Ärendegången
1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§ 171/2020 
 

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av 
bostadsområde Bergsäter 
Dnr 2020/330 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 
10,0 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 0,4 mnkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-04 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Utbyggnad Bergsäter 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter i investeringsbudgeten för 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-04 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 
Diarienummer 2020/330, löpnummer 1808/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 
10,0 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 0,4 mnkr per år, beaktas i budget 2021. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 
10,0 mnkr.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 
i investeringsbudgeten för 2020. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 0,4 mnkr per år, beaktas 
i budget 2021. 
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan: 
 
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter. 10,0 mnkr 
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter enligt antagen detaljplan med gator, gång- och 
cykelvägar, parkområden, lekplatser samt belysning för bostäder och kommunal service. 
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Utbyggnad Bergsäter 

 
 



  2020/330, 1808/2020 2(2) 

Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Ulrica Fagerson 
Tf. samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Jan-Ove Vilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2020
Beräknad avskrivningstid: 30 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, 1,7 %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Utbyggnad enligt DP Bergsäter 10 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

10 000 10 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 10 000 0 0 0 0 0 10 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 333 333 333 333 333 333 2 000
Internränta 170 164 159 153 147 142 935
Summa kapitalkostnader 503 498 492 486 481 475 2 935
Summa kostnader 503 498 492 486 481 475 2 935
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 503 498 492 486 481 475 2 935

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Ökade driftkostnader Gata o GC-väg 14519 m2*12kr= 174 228 kr
Ökade driftkostnader Park/Natur/Lekplats/Träd/soffor m.m = 146 508 kr
Ökade driftkostnader belysningspunkter 93 st* 850 kr=79 050 kr



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§ 172/2020 
 

Slutredovisning av investeringsprojekt inom 
exploateringsenheten 
Dnr 2020/145 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Slutredovisningarna godkänns. 
 
Sammanfattning 
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3,0 mnkr.  
Följande investeringsprojekt har färdigställts av exploateringsenheten och slutredovisas 
inom ramen för ärendena:  
 
 Investeringsprojekt Stadsskogen 
 Investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-04-30 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Slutredovisning investeringsprojekt Stadsskogen 
3 Slutredovisning investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Slutredovisningarna godkänns. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-30 

Tjänsteskrivelse Slutredovisning av 
investeringsprojekt inom exploateringsenheten 
Diarienummer 2020/145, löpnummer 1162/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Slutredovisningarna godkänns. 
 
Sammanfattning 
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3,0 mnkr.  
Följande investeringsprojekt har färdigställts av exploateringsenheten och slutredovisas 
inom ramen för ärendena:  
 
 Investeringsprojekt Stadsskogen 
 Investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 
 
 
Ärendet 
Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3,0 mnkr.  
Följande investeringsprojekt har färdigställts av exploateringsenheten och slutredovisas 
inom ramen för ärendena:  
 
 
 Investeringsprojekt Stadsskogen 
Detaljplan för Stadsskogen 1:1 vann laga kraft 2013-10-02. Under 2014 påbörjades 
genomförandet av detaljplanen. 
 
 Investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 
Utbyggnaden påbörjades under februari 2017 och avslutades 2109 med den sista sträckan 
mellan Hökerum och Hökerumsmotet (R40).  
 
Beslutsunderlag 

1 Slutredovisning investeringsprojekt Stadsskogen 
2 Slutredovisning investeringsprojekt Utbyggnad av belysning 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Andreas Ekman Sanna Andersson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Utredare 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Slutredovisning investeringsprojekt 

Stadsskogen 1:1, etapp1 och etapp 2 

 

Beskrivning av projekt 
Detaljplan för Stadsskogen 1:1 vann laga kraft 2013-10-02. Under 2014 påbörjades 
genomförandet av detaljplanen med utbyggnad av el, vatten och avlopp, fiber, gator, 
belysning samt gång- och cykelvägar. Den avslutande toppbeläggningen av samtliga 
gator färdigställdes under september 2019. 
 
Försäljning av villatomter på börjades under 2015 och idag är samtliga villatomter 
sålda och bebyggda. Fördelning av kvartersmarken som sålts indelas enligt följande: 
 
Villatomter    51 st 
Flerbostadshus  70 lägenheter 
Parhus   34 st 
 
Beslut 
Beviljade medel 2014-03-10  §50  
Beviljade medel 2014-11-26  §300 
Beviljade medel 2016-12-01  §305 
 
Beslutade medel 
5 000 000 kronor 
4 400 000 kronor 
1 400 000 kronor 
 
Totalt beslutade medel: 10 800 000 kronor. 
 
Upparbetat 
10 883 500 kronor 
 
Resultat/avvikelse 
-83 500 kronor 
 
Kommentar – avvikelse mot kalkyl 
Investeringsprojektet har pågått under många år och avvikelsen beror främst på 
ökade kostnader för beläggning som inte var möjligt att ta höjd för i kalkylskedet.  
 
Entreprenör 
Ulricehamns energi AB 
 
 



 



Ekonomiska resultat 

Intäkter: +17 552 800 kronor 
Kostnader: 

- Bokfört värde                   -85 000 kronor 
- Investeringsprojekt    -10 883 500 kronor 
- Återställning serviser      -450 000 kronor 

Totalt: -11 388 500 kronor 
 

Resultat:  +6 164 300 kronor 
 
Slutbesiktningsdatum 
2015-12-15 utfördes slutbesiktning av hela det utbyggda området samt genomfördes 
slutbesiktning av den sista toppbeläggningen 2019-11-11. 
 
Slutredovisning till ekonomi ska lämnas av projektledare. 
I underlaget till begäran om ombudgetering av investeringsanslag ska särskild 
notering göras för de objekt som är slutredovisade, även de som understiger 3 mkr.  
 
 
 
Detta beslut har bekräftats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter  
 
 



Slutredovisning investeringsprojekt 

Utbyggnad av belysning utmed gång- och cykelvägar i Ulricehamns 
kommun. 

 

Beskrivning av projekt 
Under början av 2017 beviljades investeringsmedel för utbyggnad av belysning på 
gång- och cykelvägar inom kommunen på följande platser:  

- Drabantvägen, Nitta  
- Gångtunnlar, Ulricehamn 
- Banvallen, Hökerum 
- Banvallen, Boråsvägen/ Vistaforsvägen 
- Banvallen, genom Timmele, Dalum, Blidsberg och Hökerum 
- Banvallen, Vistaforsvägen till Vist industriområde 
- Banvallen, från Prångenvägen till Brunnvägen 50  
- Gångväg genom Ekhagen 
- Återvinningsstationerna i Dalum och Grönahög 

 
Utbyggnaden påbörjades under februari 2017 och avslutades 2109 med den sista 
sträckan mellan Hökerum och Hökerumsmotet (R40). Totalt genererade projektet 
300 stycken nya belysningspunkter. 
 
Beslut 
Beviljade medel 2017-01-04 §22 
Beviljade medel 2017-09-28 §163 
Beviljade medel 2017-11-30 §274 
Ombudgeterade medel 2018-11-01 §308 

 
Beslutade medel 
4 800 000 kronor 

600 000  kronor 
450 000  kronor 
350 000 kronor 

 
Totalt beslutade medel: 5 850 000 kronor, varav 350 000 kronor ombudgeterat till 
belysningsprojekt Vegby år 17/18. 
 
Total budget för investeringsprojektet: 5 500 000 kronor 
 
Upparbetat 
5 967 500 kronor. 
 
  



Resultat/avvikelse 
-467 500 kronor. 
 
Kommentar – avvikelse mot kalkyl 
Den ökade kostnaden i investeringsprojektet beror på Trafikverkets höjda krav 
gällande energiupptagande stolpar och annan typ av ljuskägla, för att inte blända 
biltrafiken, utmed sträckan från Hökerums samhälle till Hökerumsmotet vid R40.    
 
Entreprenör 
Ulricehamns Energi AB 
 
Slutbesiktningsdatum 
Slutbesiktningar har genomförts vid olika tidpunkter under investeringsprojektets 
gång. Den sista slutbesiktningen, för sträckan mellan Hökerums samhälle till 
Hökerumsmotet vid R40, gjordes 2019-11-26. 
 
Slutredovisning till ekonomi ska lämnas av projektledare. 
I underlaget till begäran om ombudgetering av investeringsanslag ska särskild 
notering göras för de objekt som är slutredovisade, även de som understiger 3 mkr.  
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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommuns bostadsförsörjningsansvar omfattas av flera olika faktorer. Det 
formas bland annat av kommunens översiktsplan och målet om att befolkningen i 
Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en femårsperiod.  

Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för 
bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Programmet för bostadsförsörjning avser att 
skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att leva i goda bostäder och främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet står det skrivet att det i den kommande 
översiktsplanen bör skapas utvecklingsmöjligheter för olika typer av boenden i hela 
kommunen. Kommunen ska eftersträva att erbjuda detaljplanerade tomter och byggklar 
mark för olika boendeformer och företag i hela kommunen. Det ska även planeras för nya 
LSS-boenden samt senior-, trygghets- och äldreboenden i hela kommunen.1 

2 Syfte 
Syftet med programmet för bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen. 

3 Inledning 
Ulricehamns kommun växer och i takt med detta ökar behovet av planering för boende. 
Småstadens charm kring Åsunden, närheten till naturen, det stora utbudet av 
fritidsaktiviteter och möjlighet till landsbygdsboende är några av anledningarna till att 
många väljer att flytta till Ulricehamn.  

Ett framgångsrikt arbete med att tillgodose behovet av bostäder är nära sammanbundet med 
en positiv utveckling inom avgörande område, såsom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, 
familjebildning och ekonomisk tillväxt. I Sverige ansvarar staten för de rättsliga och 
finansiella förutsättningarna för boendeplaneringen. Då det finns stora lokala skillnader i 
förutsättningar har kommunerna själva det yttersta ansvaret för planering och genomförande 
av bostadsförsörjning. 

Boendeplanering är vidare en process där kommunens utveckling och dess omvärld inverkar 
på behovet av och önskemål om boende. 

 
1 Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019–2022, Ulricehamns kommun 
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4 Nationella och regionala mål 

4.1 Nationella mål 
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor, i alla delar av landet, en från social synpunkt 
god livsmiljö. Där en långsiktigt god hushållning, med naturresurser och energi främjas samt 
där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.  

4.2 Regionala mål 
Vision västra Götaland- det goda livet antogs av regionfullmäktige år 2005 och ska ligga till 
grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i länet. Visionen ska bland annat fungera som en 
plattform för arbetet med att stärka Västra Götaland som en attraktiv plats att bo på. En del 
av visionen innebär att boende- och livsmiljöer ska vara av hög kvalitet. 

Det regionala utvecklingsprogrammet, Västra Götaland 2020, har visionen som 
utgångspunkt. Det övergripande målet med Västra Götaland 2020 är att invånarna ska få 
bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas. 2 

5 Kommunens verktyg 
Kommunen har ett flertal styrmedel till sitt förfogande för att påverka bostadsmarknaden. 
Förvaltningsorganisationen består av fyra olika sektorer där alla spelar sin roll. Sektor miljö 
och samhällsbyggnad ansvar bland annat för samhällsplanering, tillstånd, vägar och trafik. 
Inom sektor service finns en rad olika ansvarsområden såsom förvaltning och utveckling av 
de fastigheter kommunen äger. Inom sektor välfärd återfinns bland annat kommunens 
arbete inom individ-, familje- och äldreomsorg. Liksom det dagliga arbetet utifrån lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 

5.1 Markanvisning och exploatering 
Kommunens markinnehav tillsammans med strategiska köp och försäljningar av mark är de 
viktigaste verktygen för kommunen när det gäller att styra utbudet av bostäder. Att äga mark 
som ska exploateras innebär att kommunen har möjlighet att påverka tilldelningen och 
innehållet. Ett markinnehav innebär att kommunen kan välja att sälja eller upplåta mark 
med tomträtt vid exploatering. Kommunen kan genom markanvisningar eller försäljningar 
arbeta för att få in fler aktörer för att främja den lokala konkurrensen. Kommunen kan inte 
tvinga externa exploatörer att bygga en viss typ av bostäder. Däremot finns en möjlighet att 
helt styra över den mark som kommunen själv förfogar över. De flesta kommuner väljer på så 
vis att göra markförvärv, för att kunna styra över hur marken ska användas. 

 
2 Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 
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Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar anger att kommunen ska anta 
riktlinjer för markanvisning. Ulricehamns kommun har antagna riktlinjer för markanvisning 
och för exploateringsavtal som beskriver villkor och förutsättningar för fördelning av 
kommunens mark till olika byggherrar. 

Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglagen ska riktlinjerna för exploateringsavtal ange 
grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av en 
detaljplan. Även andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna 
för genomförandet ska ingå i ett exploateringsavtal. 

Ulricehamns kommun innehar i dagsläget inte någon tomtkö, utan kommunens tomter säljs 
löpande av upphandlad mäklare. 

5.2 Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 
Kommunens främsta redskap för att styra den långsiktiga aspekten kring den fysiska 
planeringen i kommunen är genom översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. I 
översiktsplanen anges vilken markanvändning som är aktuell och de övergripande mål som 
styr kommunens utbyggnad. 

I kommunens översiktsplan som antogs 2015 betonas att kommunen bör bygga bostäder i 
attraktiva lägen, där befintlig infrastruktur och service nyttjas i största möjliga mån. I 
översiktsplanen är även kommunens mål med bebyggelseutvecklingen formulerade. Med 
dessa mål avser kommunen bland annat att det ska tillkomma 100–200 nya bostäder varje år 
i kommunen, med en snabbare bebyggelsetakt framåt år 2030.  

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är påbörjat och program för bostadsförsörjning 
kommer vara ett underlag för arbetet med den nya översiktsplanen. 

5.3 Detaljplanering och planberedskap 
Enligt Plan- och bygglagen ansvarar kommunen för detaljplaneläggning av mark och 
vattenområden. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra 
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, 
park eller kontor.  

5.4 Bygglov 
Miljö- och byggnämnden har myndighetsansvaret för bygglov i kommunen. I bygglovsskedet 
kontrolleras bland annat byggnaders utseende, teknisk uppbyggnad och 
brandskyddsåtgärder. Det går inte genom bygglovet att styra vilka upplåtelseformer eller 
särskilda boenden som ska upprättas.  
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5.5 Kommunala bostadsbolaget – STUBO 
Det kommunala bostadsbolaget STUBO har ett bostadsbestånd på cirka 1 050 bostäder som 
hyrs ut via ett kösystem. Kommunen har möjlighet att genom ägardirektiv och politisk 
styrning påverka STUBO:s produktion och förvaltning av bostäder på den lokala 
bostadsmarknaden. Genom ett tätt samarbete mellan kommunen och bostadsbolagen, såväl 
privata som kommunalägda, har kommunen även möjlighet att påverka tillgången till 
boenden för grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för. 

6 Omvärldsanalys 

6.1 Befolkningen i västra Götaland 
När antal invånare i länet ökar leder det till ett fortsatt behov av att bygga bostäder. Det 
störta bostadsbehovet finns i Göteborgsregionen. I Boråsregionen beräknas 
bostadsbyggnadsbehovet vara 750 bostäder per år i varje delregion. De senaste årens 
befolkningsprognoser har varit svåra att ta fram med tanke på migrationsströmmarna. Därav 
varier resultaten från beräkningarna av bostadsbyggandet från år till år. I figuren nedan går 
det att se förändring av folkmängd under år 2018.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Länsstyrelsen, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2019. 

Figur 1. Förändring i folkmängd under 2018. Källa: SCB
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Figur 2. Folkmängd och prognos i Ulricehamn

6.2 Regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen 
Under de senaste åren har invånarantalet ökat i länet, men under 2017 och 2018 bröts 
tillväxttakten. Att befolkningstillväxten ligger på något lägre nivå beror främst på minskad 
inflyttning från utlandet. Enligt länsstyrelsens prognos behöver 7 100 nya bostäder byggas 
per år under de kommande tio åren. Det kommer bli en utmaning för aktörer att byggtakten 
behöver ligga kvar på samma höga nivå som under 2018. I Bostadsmarknadsenkäten svarar 
kommunerna att de höga produktionskostnaderna och brist på detaljplaner på attraktiv mark 
begränsar bostadsbyggandet. I Boråsregionen anger de flesta kommuner att hårda lånevillkor 
för privatpersoner är det främsta hindret. Osäkerheten om den framtida efterfrågan och de 
höga priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet minskar under 
de kommande åren.4 

7 Nulägesbeskrivning 
Boendeplaneringen är en process där kommunens utveckling och omvärld inverkar på behov 
och önskemål om boenden. Det är därför viktigt att beakta bostadsförsörjningen ur ett brett 
samhällsenligt perspektiv. Befolkningsfrågan är en central utvecklingsfråga för kommunen 
då ett tillräckligt befolkningsunderlag är en förutsättning för att kunna tillhandahålla 
kommersiell och offentlig service.  

7.1 Befolkningsutveckling 
Befolkningen i Ulricehamn har under de senaste åren varit mycket expansiv. Under åren 
2019–2022 prognosticeras de årliga genomsnittliga befolkningsökningarna vara 233 
personer, som är en följd av ett fortsatt stabilt invandringsnetto samt nybyggnationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nedanstående tabell presenteras den årliga procentuella förändringen av folkmängden för 
respektive prognosår och åldersgrupp. Den förväntade förändringen kommer att anges i 

 
4 Länsstyrelsen, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2019. 
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procent för respektive år. En färgskala kommer att appliceras med syftet att accentuera 
förändringar, där den mörkaste gröna innebär de största ökningarna och den mörkaste röda 
motsvarar de största minskningarna.    
 
Tabell 1. Prognos för Ulricehamns folkmängd i olika åldrar. 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
0 år 7,2 -1,1 1,1 1,9 1,1 0,4 0,4 -0,4 -0,7 -0,4 
1-5 år 0,9 0,7 1,9 -1,3 2,2 1,5 0,5 0,3 0,0 -0,1 
6-9 år -0,1 0,9 -1,7 7,5 0,6 -0,2 2,1 -2,1 1,4 1,1 
10-12 år 2,8 -2,2 7,3 -2,8 -0,4 -0,4 3,0 5,0 -1,2 0,9 
13-15 år 0,2 5,1 -2,7 2,7 -1,7 6,5 -2,6 -0,8 -0,5 2,6 
16-18 år 0,1 2,7 -0,1 0,5 4,9 -2,5 2,0 -1,5 5,4 -2,4 
19-24 år 0,9 0,1 2,5 3,0 1,8 0,2 -0,2 2,0 -2,0 0,8 
25-29 år -0,5 -4,1 -1,0 -3,7 -0,6 0,7 0,7 -0,4 0,7 0,1 
30-44 år 2,2 1,9 1,5 3,0 2,1 1,1 0,6 0,4 0,6 0,4 
45-64 år 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,7 0,2 0,1 
65-79 år 1,3 1,5 1,1 1,0 0,0 0,0 -0,7 -0,2 -0,6 0,2 
80-84 år 1,6 5,7 5,3 5,4 4,4 7,2 6,5 2,6 5,3 1,2 
85+ år 0,0 -1,1 0,3 -0,8 4,8 1,9 3,2 3,8 3,1 6,1 
Summa 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,6 

7.2 Befintligt bostadsbestånd 
Enligt statistiska centralbyrån fanns det år 2019 cirka 11 300 bostäder i kommunen, varpå 
efterfrågan var förhållandevis stor på både lägenheter och småhus. Cirka 6 700 bostäder av 
dessa är äganderätter och nästan alla äganderätter utgörs av småhus. Det resterande 
bostadsbeståndet består av cirka 1000 bostadsrätter och cirka 3 500 hyresrätter.  
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Figur 3. Bostadsbestånd i Ulricehamn



 
 
 
 

10

Den vanligast förekommande bostadsarean för lägenheter i flerbostadshus är mellan 51–60 
kvm. Den vanligaste bostadsarean för småhus är 101–110 kvm. För övriga hus är den 
vanligaste bostadsarean 31–40 kvm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Planerade bostäder 
Nedan visas antal nybyggda bostäder i kommunen mellan år 1998–2018 samt en prognos för 
planerade bostäder för åren 2019–2028. I diagrammet nedan går det att se att den planerade 
byggnationen för de kommande åren är mycket stor i jämförelse med tidigare 
bostadsbyggande. Åren 2019 till 2028 planeras en omfattande nybyggnation i kommunen på 
omkring 181 bostäder i snitt per år. Jämförelsevis så har det i kommunen byggts 941 bostäder 
mellan åren 1998–2018. I prognosen för planerade bostäder finns en blandning av 
hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. 
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Figur 4. Antal bostäder

Figur 5. Antal nybyggda bostäder och framtida planering
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8 Efterfrågan och behov av bostäder 

8.1 Flyttmönster 
En flyttkedja skapas när människor byter boende och på så vis frigör en bostad där någon 
annan kan bosätta sig. Flyttkedjor pågår dock inte i all oändlighet, i vissa fall uteblir 
kedjereaktionen helt. Den boendeform som ger längst flyttkedja är hyresrätter och kortast 
flyttkedja genereras av bostadsrätter. Möjligheten till flyttkedjor påverkas av variationen av 
bostäder på en ort. En kommun med ett mer ensidigt bostadsbestånd riskerar därför att få en 
mer begränsad rörelse på bostadsmarknaden.  

Flyttkedjor bör därför ses som en nödvändighet för att frigöra bostäder. Ulricehamns 
kommun har under de senast tre åren haft en högre andel inflyttningar än utflyttningar. 
Dermot minskade antal inflyttningar med cirka 7 % mellan år 2017 och 2019. Under samma 
tidsperiod ökade antal utflyttningar med cirka 8 %, vilket redovisas av figuren nedan. 

9 Bostadsbehovet för särskilda grupper 
Utifrån lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska riktlinjer för 
bostadsförsörjning omfatta alla invånare i kommunen. Det är nödvändigt att beakta vissa 
grupper i samhället mer specifikt, då efterfrågan och behov varierar. Till exempel tilldelar 
Bosättningslagen (2016:38) kommunerna ansvar att ordna boende till kommunanvisade 
nyanlända och ge dem det stöd och den hjälp de behöver. Vidare medverkar socialtjänsten i 
samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för att de med särskilda behov ska 
kunna bo och delta i samhället på lika villkor. Lokalförsörjningen är kopplad till 
socialtjänstens verksamheter som möter olika behov, till exempel i form av grupp- och 
servicebostäder, korttidsboenden, samt vård- och omsorgsboenden.  

Figur 6. Flyttmönster 
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För att kunna stödja dem som behöver hjälp på den ordinära bostadsmarknaden erbjuder 
kommunen också insatser såsom stödboende och sociala bostäder.  

Den äldre befolkningen utgör en målgrupp som kommunen har särskilt ansvar att inrätta 
boende för. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet individer i denna målgrupp att 
fortsätta öka. Detta leder i sin tur till ett större behov av fler boendeplatser inom vård- och 
omsorgsboenden. Det ökar även behovet av nya boendeformer, såsom trygghets- och 
seniorboenden, då fler äldre bor kvar hemma med större behov av hemtjänst och 
hemsjukvård. 

Enligt LSS (1993:387) och SoL (2001:453) är kommunen även skyldig att inrätta särskilda 
boendeformer till personer med funktionsnedsättning. Boendebehovet i denna målgrupp är 
uppgående och kommunen kommer därför behöva erbjuda fler grupp- och servicebostäder 
framöver.  

Bostadsbehovet har beaktats inom flera målgrupper under de senaste åren. Till särskilt 
utsatta grupper har kommunen möjlighet att erbjuda olika insatser såsom stödboende, 
sociala bostäder och hyresgarantier. För dessa grupper gäller gemensamt att det största 
behovet är mindre lägenheter till en rimlig hyresnivå. För att kunna erbjuda lägenheter till 
dessa målgrupper framöver behöver samarbetet med fastighetsägare förstärkas. När 
personer med social problematik blir äldre kan de även behöva omfattande hjälp hemma och 
detta kan tillgodoses genom andra former av boenden. Till exempel skulle det kunna bli 
aktuellt med biståndsbedömda trygghetsboenden.  

9.1 Äldre befolkning 
Enligt befolkningsprognosen för perioden 2019–2028 kommer den äldre befolkningen att 
fortsätt öka i kommunen. Utvecklingen kan medföra ett ökat behov av vård- och 
omsorgsboenden, samtidigt som behovet av hemtjänst och hemsjukvård kan komma att öka. 
När fler bor kvar i sitt ordinära boende ökar också behovet av att anpassa dessa bostäder till 
äldres förutsättningar. Många äldre bostäder är varken anpassade som boendemiljö eller tar 
hänsyn till arbetsmiljön inom hemtjänst och hemsjukvård (SOU 2015:85). En lösning skulle 
kunna vara att bygga fler mellanboenden, såsom senior- och trygghetsboenden, som beaktar 
både de boendes behov och vårdares arbetsmiljövillkor.  

En annan trend som skall beaktas är att antal demenssjuka personer ökar när fler människor 
blir äldre. Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) blir 
cirka en procent av alla individer över 65 år demenssjuka. Motsvarande siffra för gruppen 
över 90 år är 50 procent. Eftersom antalet äldre ökar i Ulricehamns kommun kommer därav 
antalet individer med demenssjukdom att öka. Denna verklighet måste beaktas i planeringen 
av de nya vård- och omsorgsboendena. 
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Bostadsbehov för äldre  
Enligt befolkningsprognosen för Ulricehamns kommun kommer åldersgruppen 65–79 år 
följa en modest positiv linjär utveckling fram till år 2022. Därefter sker en minskning inom 
denna åldersgrupp. De prognosticerade förändringarna beror till stor del på kommunens 
åldersstruktur och sammansättning.5 
 

 

Bostadsbehov för äldre  
 

 

 

 

 

 

 

Prognosen för befolkningen i åldern 80 – 84 år förväntas öka under hela prognosperioden. 
Vad gäller invånarna 85 år och äldre förväntas en minskning att ske fram till år 2022 och 
därefter öka.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Befolkningsprognos för åldersgrupp över 80–84 år samt 85 år och äldre. 

 
5 Befolkningsprognos för Ulricehamns kommun  
6 Ibid. 

Figur 7. befolkningsprognos för åldersgrupp över 65–79 år. 
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Antalet individer i åldersgruppen över 85 år förväntas öka med cirka elva procent under den 
kommande tioårsperioden. I Tabell 2 visas den procentuella ökningen av antal invånare för 
olika åldersgrupper. Tabell 3 visar det att medelåldern för äldre i dagsläget i särskilt boende 
är cirka 87 år i Ulricehamn.   

Tabell 2. Prognos för andel ökning jämfört med antal invånare år 2017 

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

65–79 år 1,3% 2,5% 4,2% 5,6% 6,9% 7,1% 7,2% 6,5% 6,4% 5,7% 

80–84 år 8,9% 8,9% 14,8% 20,4% 27,7% 33,8% 43,8% 52,7% 57,4% 65,6% 

85 år eller 

äldre 

-0,6% -3,7% -4,2% -4,1% -5,2% -1,2% 0,5% 3,7% 7,1% 10,6% 

 
Tabell 3. Medelålder för äldre i särskilt boende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Behov av boendeplatser 
Det finns flera faktorer som kan påverka det faktiska behovet. Platsbehovet bör därför ses 
över varje år och eventuellt justeras beroende på utvecklingen. Exempel på faktorer som kan 
komma att förändras och därmed påverka är: 

 Hur det normala bostadsbeståndet ser ut och hur äldre kan få tillträde till det.  
 Bostädernas och omgivningens utformning.  
 Vilken omsorg, vård och service som i övrigt är tillgänglig.  
 I vilken utsträckning dagens behov kan tillgodoses och om de tillgodoses på bästa 

möjliga sätt.  
 Folkhälsan och dess utveckling i kommunen.  
 Hur olika former av insatser inom det ordinära boendet utvecklas.  

 Välfärdsteknologi och dess användning. 

 
 
 
 
 

Kommuner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Borås 86,5 86,5 86,6 86,6 86,1 86,2 

 Mark 87,5 87,4 86,5 86,7 86,7 87,1 

 Tranemo 86,5 86,5 87,0 86,8 87,4 87,4 

Ulricehamn 86,8 87,2 87,3 86,9 86,7 87,0 
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Tabell 4. Prognos över platsbehov 

Behovet av boendeplatser för de kommande tio åren har beräknats genom att addera antalet 
befintliga boendeplatser med antalet personer som väntar på inflyttning vid varje årsskifte 
under perioden 2014–2018. Baserat på dessa värden har en prognos över det framtida 
platsbehovet upprättats. Prognosen fastställdes med ett konfidensintervall på 95 procent, 
vilket ger prognosen en hög tillförlitlighet. Resultatet antyder att under de kommande tio 
åren kommer behovet av boendeplatser att ligga inom intervallet 262–301. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planerad byggnation 
Enligt lokalförsörjningsplanen planeras det att byggas två nya vård- och omsorgsboenden 
under den kommande tioårsperioden. Genom planerade byggnationer i Gällstad och på 
Bergsäter kommer kommunen att kunna täcka behovet av boendeplatser. 
 

 Tabell 5. Antal platser på vård- och omsorgsboende 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vård- och omsorgsboende 2019 2022 2023 2030 

Ekero→Gällstad 48 60* 60 60 

Ryttershov 70 70 76* 76 

Hökerumsgården 36 36 36 36 

Parkgården 64 64 64 64 

Solrosen→Bergsäter 55 55 55 80* 

Total 273 285 291 316 

*Antal platser är preliminära    
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9.2 Personer med funktionsnedsättning  
Tillgången till bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet är en viktig fråga för människor 
med funktionsnedsättningar. Enligt SoL och LSS är kommunen skyldig att tillhandahålla 
särskilda boenden till personer med olika funktionsnedsättningar. Inom LSS kan man 
urskilja tre olika boendeformer, gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad. Gruppbostad är ett alternativ för personer med mer omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov. Servicebostad utgör ett mellanting mellan boende i gruppbostad och 
självständigt boende i ordinär lägenhet. Annan särskilt anpassad bostad är en vanlig lägenhet 
men med viss grundanpassning till den funktionsnedsatta personens individuella behov.  

 

Boendeformer för personer med funktionsnedsättning 
Kommunen har ansvar för att erbjuda boende till funktionsnedsatta som bedöms ha rätt till 
särskilt boende. Kommunen har gruppbostäder, servicebostäder och boenden inom 
socialpsykiatrin. Det finns utrymme för att ge fler personer med funktionsnedsättning 
möjlighet att bo i ordinärt boende. Verksamheten arbetar aktivt med att utveckla 
boendestödsfunktionen för att ge stöd i bostaden. Behovet av gruppbostäder väntas öka de 
närmsta fem åren. För den socialpsykiatriska omsorgen det är svårt att upprätta några 
prognoser framåt men även här förväntas behovet öka.  

 

Utbud, efterfrågan och planerade bostäder  
Lokalförsörjningsplanen visar att det både finns ett underskott på platser i gruppbostäder 
och att bostäderna som finns är i behov av ombyggnationer. Behovet av ombyggnationer 
gäller bostadsutformningen, där bostäderna inte kan räknas som fullvärdiga boenden. Det 
finns även ett visst behov av att flytta brukare från en enhet till en annan, för att skapa en 
mer lämplig sammansättning inom enheterna.  

Två nya gruppbostäder planeras vara klara under 2020–2022 och ett boende inom 
socialpsykiatrin är planerat att vara färdig 2022. Med dessa nybyggnationer och med 
renovering av de äldre bostäderna beräknas dagens underskott på bostäder till gruppen vara 
åtgärdade. Samtidigt finns ytterligare ett 30-tal unga vuxna med funktionsnedsättning som 
inom de närmsta 5–10 åren kan komma att söka egen bostad. Trenden i Sverige visar att 
behovet troligen blir servicebostäder eller anpassade bostäder i ordinarie bostadsbestånd.  

För att verksamheternas framtida behov skall kunna beaktas krävs en ökad samverkan inom 
kommunen för samhälls- och bostadsplaneringsfrågor. 
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9.3 Nyanlända 
Sedan år 2016 har kommunen en bosättningslag att förhålla sig till, lag (2016:38) om 
mottagandet av vissa nyanlända invandare för bosättning, som gäller mottagandet av 
flyktingar med uppehållstillstånd. De flyktingar som kommer har uppehållstillstånd och 
folkbokförs därmed i kommunen. Beroende på sammansättningen av familjer och 
ensamstående kan behovet av bostäder givetvis variera.  

Hushållssammansättningen är inte känd vilket gör det är svårt att planera storleken på 
lägenheter. Det vanligaste är dock 2:0r och 3:or. Under perioden 2016–2019 har majoriteten 
av lägenheterna kommit från privata fastighetsägare och genom uppsökande verksamhet från 
bovärd. 

Det är mycket svårt att prognostisera hur många nyanlända som kommer att fly till och 
stanna i Sverige. Det är framför allt EU:s och Sveriges flyktingpolitik som påverkar hur 
många som kommer. Det är på så vis svårt att veta hur många som Migrationsverket kommer 
att anvisa till kommunen under de kommande åren.  

Tillgång till dyra nyproducerade lägenheter är inte ett alternativ för den här målgruppen, 
eftersom syftet är att de ska kunna vara självförsörjande med etableringsbidrag och därefter 
egen inkomst. Hyreskostnaderna i de nya lägenheterna är för höga och de som flyttar in 
riskerar på grund av hyreskostnaderna i framtiden att inte klara sig utan försörjningsstödet. 
Nyanlända ska ha möjlighet att göra ”bostadskarriär” utifrån egna inkomster och inte tack 
vare försörjningsstödet. Det finns dock möjlighet att hålla nere hyrorna i nyproducerade 
lägenheter med hjälp av statliga bidrag, vilket kan vara ett bra sätt att få till en ökad 
spridning och motverka segregation.  

När det gäller självbosatta nyanlända, som är med i etableringsprogrammet, får kommunen 
uppgifter på vilka de är och de kallas till ett så kallat inskrivningsmöte på ett 
integrationscenter. Det är svårare att kartlägga och identifiera de som är självbosatta och 
själva klarar av sin etablering. I gruppen självbosatta nyanlända ingår personer som flyttar 
från sin anvisade kommun till en annan kommun och personer som flyttar till kommunen på 
grund av anknytning till exempelvis sina barn, föräldrar eller make/maka som redan bor i 
kommunen. Utifrån en kvalitativ bedömning av samtal med besökare till integrationscentret, 
kan slutsatsen dras att många självbosatta nyanlända, oavsett anledning till att flytta till 
kommunen, bor trångt och hamnar hos oseriösa hyresvärdar som tar ut dispositionsavgift.   

9.4 Unga vuxna  
Idag råder det ett underskott av bostäder, vilket även gäller bostäder för unga vuxna. Det är 
på sikt viktigt för kommunens befolkningssammansättning att få fler unga vuxna att vilja bo 
kvar i kommunen, varpå utbudet av bostäder för denna målgrupp behöver utökas. 
Framförallt efterfrågas centralt belägna, mindre bostäder med skäliga hyror.  

Målgruppen har det generellt svårt att få tag på en egen bostad på den öppna 
bostadsmarknaden, om de inte kan ta hjälp av familj eller har hunnit få ett jobb.  
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Med social problematik blir det ännu svårare. Det är inte socialtjänstens uppgift att hjälpa 
unga vuxna att flytta hemifrån, men det kan finnas synnerliga skäl när socialtjänsten ger 
bistånd, ofta till följd av missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.  

Kommunen har idag några stödboenden och behovet av denna insats kommer att öka under 
de närmaste åren. Antalet ensamkommande barn som kommer till Ulricehamn har minskat 
och prognosen är fortsatt låg. Kommunen arbetar aktivt för att stödja de ungdomar som 
tidigare har varit placerade gällande bostadsanskaffning. 

10 Vräkningsförebyggande insatser 
Kommunen har tagit fram en handlingsplan för att motverka hemlöshet 2016. Det arbetas 
med flera uppdrag och åtgärder för att förebygga vräkningar i kommunen. Det finns rutiner 
kring att förebygga vräkning som berör barn, budget- och skuldrådgivningsinsatser för vuxna 
samt samverkansmöte med fastighetsägarna. Kommunen erbjuder även hyresgarantier.  Det 
finns behov av att utforma specialbostad med personal, för att bättre kunna stödja personer 
som har stora sociala problem. Det kan vara personer med svåra neuropsykiatriska eller 
missbruksproblem och som inte kan bo självständigt i en vanlig lägenhet. En sådan 
specialbostad skulle i sin tur kunna bidra till att förebygga vräkningar.   

11 Mål för bostadsbyggande och utveckling 
av bostadsbeståndet 

Det övergripande målet för utvecklingen i Ulricehamns kommun är att befolkningen i 
Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en femårsperiod. Det är 
ett politiskt antaget mål som tidigare nämnts i detta dokument. För att nå målet krävs det 
att bostadsbeståndet ökar i sådan grad att alla nya invånare kan finna det boende de söker 
i kommunen. Byggandet av nya bostäder är på så vis en förutsättning för att kommunen 
ska uppnå befolkningsmålet. 

I kommunens översiktsplan som började gälla 2015 betonas det att kommunen bör 
bygga bostäder i attraktiva lägen där befintlig infrastruktur och service nyttjas i största 
möjliga mån. 7 I översiktsplanen finns även kommunens mål med bebyggelseutveckling 
formulerade, där några av de mest centrala är följande:  

 Attraktiva lägen där vi använder och utvecklar befintlig infrastruktur och service 
så långt som möjligt och där vi har goda möjligheter till arbets- och 
studiependling. 

 Bostäder ska byggas längs huvudstråken och i de områden som pekats ut 
som utvecklingsområden. 

 Exploatering av jordbruksmark bör undvikas. 
 Exploatering som hindrar en framtida järnvägsutbyggnad bör undvikas. 

 
7 Översiktsplan för Ulricehamns kommun. 
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12 Fokusområden för bostadsförsörjning 
Ulricehamns kommun ska skapa förutsättningar för att erbjuda bostäder till alla invånare 
och planeringen bör utgå från behovet för olika grupper. För att kunna möta behovet behövs 
ett varierat bostadsbestånd och flera boendeformer. Att planera för bostäder på rätt plats 
handlar bland annat om att skapa trygga och hållbara boendemiljöer, både inom det 
befintliga bostadsbeståndet och vid nybyggnation.  

De tre nedanstående fokusområdena har valts med hänsyn till nationella och regionala 
perspektiv, likväl som lokala förutsättningar. Fokusområdena visar riktning för Ulricehamn 
kommuns bostadsförsörjning och fungerar som ett stöd till kommande handlingsplan. 

 Bostäder för olika grupper 
 Planera utifrån särskilda gruppers behov både när det gäller nyproduktion och hur 

kommunen kan nyttja det befintliga bostadsbeståndet. 

 Kontinuerligt analysera hur bostadsmarknaden förändras för att kunna möta 
framtida efterfrågan.  

 Planera för ett varierat bostadsutbud 
 Planera för en variation av hustyper, upplåtelseformer och prisbilder, vilket i sin tur 

möjliggör för hushåll att flytta till en bostad som bättre passar deras behov.  

 Bostäder på rätt plats 
 Planera för långsiktigt hållbara boendemiljöer.  

 Skapa attraktiva boendeplatser där det finns en vilja att investera. 
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Tillfällig förändring av stöd och bidrag 
Dnr 2020/274 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Den tillfälliga förändringen av stöd och bidrag beviljas. Bidragen som berörs är 
aktivitetsstöd, drifts-, grund- och lokalbidrag, förlustbidrag vid anordnade av 
kulturarrangemang och stöd till studieförbund. 
 
Sammanfattning 
I Ulricehamns kommunen finns riktlinjer till föreningsbidrag som antogs av KF 2019-03-28 
§ 50. Riktlinjerna talar tydligt om hur stöd och bidrag ska betalas ut till föreningar, vilka 
villkor som gäller för de olika stöden. Under den rådande situationen i samhället i samband 
med Covid-19 behöver riktlinjerna vara mer flexibla minimera de ekonomiska skador som nu 
blir för föreningslivet. 
 
De stöd som berörs främst är: 
Aktivitetsstöd 
Driftsbidrag 
Grundbidrag 
Lokalbidrag 
Förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang 
Stöd till studieförbund 
Den tillfälliga förändringen gäller för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-10 från t.f. servicechef  
2 Riktlinjer för föreningsbidrag 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Den tillfälliga förändringen av stöd och bidrag beviljas. Bidragen som berörs är 
aktivitetsstöd, drifts-, grund- och lokalbidrag, förlustbidrag vid anordnade av 
kulturarrangemang och stöd till studieförbund. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-10 

Tjänsteskrivelse Tillfällig förändring av stöd och 
bidrag 
Diarienummer 2020/274, löpnummer 1538/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den tillfälliga förändringen av stöd och bidrag beviljas. Bidragen som berörs är 
aktivitetsstöd, drifts-, grund- och lokalbidrag, förlustbidrag vid anordnade av 
kulturarrangemang och stöd till studieförbund. 
 
Sammanfattning 
I Ulricehamns kommunen finns riktlinjer till föreningsbidrag som antogs av KF 2019-03-28 
§ 50. Riktlinjerna talar tydligt om hur stöd och bidrag ska betalas ut till föreningar, vilka 
villkor som gäller för de olika stöden. Under den rådande situationen i samhället i samband 
med Covid-19 behöver riktlinjerna vara mer flexibla och minimera de ekonomiska skador 
som nu blir för föreningslivet. 
 
De stöd som berörs främst är: 
Aktivitetsstöd 
Driftsbidrag 
Grundbidrag 
Lokalbidrag 
Förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang 
Stöd till studieförbund 
Den tillfälliga förändringen gäller för 2020. 
 
 
Ärendet 
Covid-19 slår på många håll i kommunen. Föreningslivet drabbas på många sätt, dels genom 
att ordinarie verksamhet inte kan pågå som vanligt men också genom inställda 
inkomstbringande arrangemang.  Verksamhet kultur och fritid försöker på flera sätt möta 
upp, genom att ge information och stöd om hur föreningar ska kunna hantera de problem 
som uppstår. Verksamheten ser också att föreningarna tar många initiativ för att ändå kunna 
rulla på som vanligt. Ett livaktigt föreningsliv är viktigt för kommunen och det är viktigt att 
det överlever under dessa svåra tider. 
  
I Ulricehamns kommunen finns riktlinjer till föreningsbidrag som antogs av KF 2019-03-28 
§ 50. Riktlinjerna talar tydligt om hur stöd och bidrag ska betalas ut till föreningar, vilka 
villkor som gäller för de olika stöden. Under den rådande situationen i samhället i samband 
med Covid-19 behöver riktlinjerna vara mer flexibla och minimera de ekonomiska skador 
som nu blir för föreningslivet. 
 
De stöd som berörs främst är: 
Aktivitetsstöd 
Driftsbidrag 
Grundbidrag 
Lokalbidrag 
Förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang 
Stöd till studieförbund 
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Aktivitetsstöd, drifts-, grund- och lokalbidrag beräknas bland annat på antal 
sammankomster och antal deltagare.  2020 års redovisade deltagare och sammankomster är 
det som används som underlag för utbetalning av stöd 2021.  Förvaltningen föreslår att 
siffrorna för 2020 fryses, och att det är 2019 års deltagare och sammankomster som är 
underlag för stödet 2021. Om en förening skulle ha ökat på deltagarantal och antal 
sammankomster under 2020 tas detta med i beräkningen. 
 
Förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang ger stöd för förlust som uppstår då 
föreningar beviljats stöd för arrangemang. Här föreslår förvaltningen att ge ett större bidrag 
för de föreningar som ansöker. Det vill säga att det under en period är ett rent arrangemang 
stöd. Stödet sökes som vanligt och har ett tak på 10 tkr/förening. Gäller endast till föreningar.   
 
Stöd till studieförbund följer den fördelningsmodell som Västra Götalands bildningsförbund 
rekommenderat och som beslutats av KS 2018-04-05 §125. Det innebär att 
fördelningsmodellen utgår från tidigare årsredovisning från studieförbunden. För 2022 
kommer det innebära att man ser till redovisningen från 2019 och 2020 när medel fördelas. 
För utbetalning 2022 så ser verksamheten istället till redovisning för 2018 och 2019. Det 
kommer tas hänsyn om studieförbund har utökat sin verksamhet under 2020 och att det 
tillgodoräknas. 
 
Den tillfälliga förändringen gäller för 2020. 
 
Riktlinjerna för föreningsbidrag har reviderats både under 2018 och 2019. Av kommunens 
riktlinjer för styr- och ledningssystem antas riktlinjer i huvudsak av kommunstyrelsen. I juni 
2018 reviderades riktlinjerna för föreningsbidrag efter beslut i kommunstyrelsen. Den 13 
december 2018 beslutade kommunfullmäktige att bidrag för kostnadskrävande projekt över 
500 000 kr skulle upphöra under 2019. När riktlinjerna reviderades i mars 2019, i enlighet 
med detta beslut, lyftes ändringen till kommunfullmäktige. Inriktningen är dock att beslut 
om riktlinjer ska tas av kommunstyrelsen.   
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för föreningsbidrag 

 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Tf Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Riktlinjer

1 Inledning 
Inom Ulricehamn finns ett brett och rikt föreningsliv. Föreningsverksamheten är en viktig 
del inom kommunen då den erbjuder en gemenskap, men också ett varierat utbud av 
aktiviteter som för många kommuninvånare kan upplevas bidra till en meningsfull fritid. 

Upplevelsen att man har en meningsfull fritid kan vara särskilt viktig för barn och ungdomar 
och därför har kommunen en viktig roll då det gäller att skapa bra förutsättningar för de 
föreningar som bedriver verksamhet eller genomför aktiviteter och arrangemang i 
Ulricehamn. 

Alla ska behandlas på ett likvärdigt sätt och således får kön, funktionshinder, kulturell 
bakgrund eller trosuppfattning inte vara avgörande för ett beslut. Aktiviteter som främjar 
jämställdhet och mångfald ser Ulricehamns kommun som viktiga.  

Det är av stor betydelse hur de som bor i Ulricehamns kommun mår och således ser 
Ulricehamns kommun aktiviteter som är inriktade på folkhälsa och på att förebygga/minska 
användningen av alkohol och droger bland barn och ungdomar som viktiga. 
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2 Allmänna bestämmelser 
För föreningar inom Ulricehamns kommun som söker bidrag. 
(se även särskilda bestämmelser för varje verksamhet) 
 

Icke bidragsberättigad 

Verksamhet som bedrivs med stöd från studieförbund eller har andra bidragsinstanser är 
inte berättigad till bidrag från kommunen. Kommunala bidrag kan endast sökas från en 
kommunal verksamhetsgren. 

Kontroll: 

Kommunen har rätt att begära de handlingar av förening som önskas för att utöva kontroll. 
Detta gäller även tillgång till komplett medlemsmatrikel. Om det vid granskning konstateras 
att bidrag utbetalats till förening i strid mot gällande bestämmelser är förening skyldig att 
återbetala det belopp som kommunstyrelsen beslutar.  

Om det konstaterats att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag kan 
kommunstyrelsen besluta att förening ska avstängas från rätten att erhålla bidrag för kortare 
eller längre tid. 

Kommunen har rätt att reglera fodringar hos en förening genom att bidrag reduceras eller 
helt dras in 

Krav på förening: 

Förening ska ha eget post- eller bankgironummer. 

Förening ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för 
alla inom föreningens målgrupp. 

Förening ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. 
För att få del av kommunala bidrag skall därför plan för alkohol- och drogpolicy samt 
jämställdhetsarbete lämnas in. Detta börjar gälla fr.o.m. 2014-04-01 Vid ev. revidering skall 
den nya planen lämnas in utan dröjsmål. 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av totalt 54 artiklar. 
Grundtankar i konventionen är:  

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

• Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.  

• Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.  

• Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat. 

Förening som uppbär bidrag från Ulricehamns kommun, skall i alla kontakter med barn och 
ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention. 
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Stöd och bidrag till fritidsföreningar 

3 Särskilda bestämmelser för 
fritidsföreningar 

 

För bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom fritidsverksamheten. 

 

Föreningsbidrag kan utgå till ideell förening i Ulricehamns Kommun som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet i föreningens regi och som följer dessa allmänna bestämmelser. 

Krav på förening: 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamhetens 
särskilda bestämmelser.  

Förening ska inneha stadgar som beslutats av årsmöte, en efter demokratiska regler vald 
styrelse, uppdaterad medlemsmatrikel, samt vara registrerad hos fritidsenheten. 

Förening ska vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan saknas prövas som 
bidragsberättigad förening genom särskilt beslut i kommunstyrelsen. 

Förening som erhåller bidrag ska inlämna registeruppgift med tillhörande handlingar till 
fritidsenheten. Denna utgör även underlag för ansökan om Grundbidrag. Ansökan lämnas 
senast 1 månad efter genomfört årsmöte i föreningen. 

Av fritidsenheten godkänd Grundbidragsansökan är en förutsättning för erhållande av övriga 
bidrag, med undantag av startbidrag.  

Förening ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet. 

Förening ska under senaste verksamhetsåret haft minst 15 bidragsberättigade medlemmar 
och genomfört och redovisat minst 20 bidragsberättigade sammankomster för åldersgruppen 
7–25 år. Fritidsenheten kan för ett år under en femårsperiod ge dispens för förening som inte 
uppfyller kravet. Under dispensåret utges halvt bidrag. 

Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person för att räknas som bidragsberättigad. 

I förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka och erhålla bidrag. 

Förening som äger anläggning och erhåller kommunalt driftbidrag för densamma ska hålla 
anläggningen försäkrad. Föreningen ska även vara informerad om och följa de föreskrifter 
och anvisningar i övrigt som kan komma från kommunen, myndigheter etc. 
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Ansökan: 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

Bidragsansökningar liksom övriga handlingar som saknar underskrift eller i övrigt inte ifyllts 
enligt anvisningar upptas inte till behandling utan återsänds för komplettering. Alla 
ansökningar ska underskrivas av föreningens ordförande.  

 

Ansökan som inom 30 dagar inte kompletterats med de handlingar som fritidsenheten 
infordrat, kommer att avslås. 

Förening som inlämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag om inte speciella och av 
fritidsenheten godkända skäl föreligger. 

Ansökningsdatum anges under respektive bidragsform.  

Undantag: 

Kravet på minst 15 medlemmar och genomförande av 20 bidragsberättigade sammankomster 
för åldersgruppen 7–25 år gäller inte förening som erhåller stöd för allmän samlingslokal.  

Förening som av ideologiska skäl och enligt stadgar inte tar ut medlemsavgift, kan efter 
ansökan till kommunstyrelsen beviljas dispens från denna regel. 

Förening som inte erhållit föreningsbidrag under de två senaste åren är inte längre 
bidragsberättigad. För att kunna erhålla bidrag ska förening på nytt ansöka om att bli 
bidragsberättigad. 

Kommunstyrelsen kan efter prövning i varje enskilt fall och om särskilda skäl föranleder det, 
göra undantag från ovanstående allmänna bestämmelser eller bevilja bidrag till andra 
ändamål än vad som särskilt anges i dessa bestämmelser. 

Handikappföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i huvudsak får tillgodoräkna sig alla 
medlemmar oavsett ålder inom kravet på 15 bidragsberättigade medlemmar och kan söka 
föreningsbidrag inom fritidsverksamheten. Verksamhet kultur och Fritid avgör om förening 
är bidragsberättigad inom fritidsverksamhetens bidrag. 

 

Kontaktuppgifter: 

Har du frågor som berör föreningsbidrag för fritidsföreningar och föreningsregister så 
kontakta: 

Kultur och fritid 
Växel: 0321 – 59 50 00 
kulturochfritid@ulricehamn.se 
 
 

mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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4 Definitioner 
Medlem 

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för föreningens senaste verksamhetsår, är 
upptagen i förenings medlemsmatrikel och regelbundet deltar i föreningens verksamhet. 

Förening kan erhålla dispens från att ta ut medlemsavgift om det i föreningsstadgar framgår 
att föreningen av ideologiska skäl inte tar ut medlemsavgift.  

Den som erhållit tillfälligt medlemskap såsom supportermedlem etc. anses inte som medlem, 
inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande. 

Medlemsmatrikel ska innehålla medlemmens namn, adress och födelsedata samt ange om 
medlemsavgift är betald. Medlemsmatrikel ska revideras varje år, förvaras tillsammans med 
föreningens värdehandlingar och sparas i minst fyra år. När familjemedlemskap tillämpas får 
endast aktiva medlemmar räknas i bidragsunderlaget. Föreningen måste kunna redovisa 
familjemedlemmarna vid kontroll. 

Anmärkning: Bidragsberättigad medlem är medlem i åldern 7–25 år   

Sammankomst 

En sammankomst ska vara beslutad av föreningens medlemsmöte, styrelse, sektion eller 
motsvarande och som anordnas av förening.  

En sammankomst ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter. Ansvarig ledare ska i 
anslutning till varje sammankomst föra närvarokort. En sammankomst ska bestå av minst 3 
deltagare.  

Deltagare 

Med deltagare avses den som deltar i en sammankomst. Deltagare får inte medräknas vid 
mer än en sammankomst per dygn och förening. Arrangör av tävling etc. kan endast 
tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen. 

Ledare 

Med ledare avses person utsedd av förening, 13 år eller äldre med uppdrag att leda förenings 
sammankomst. 

Senaste verksamhetsår 

Med senaste verksamhetsår avses det år som ligger till grund för medlemsantal, antal 
sammankomster, kostnadsredovisning vid driftbidrag. 

Bidragsberättigad yta 

Lokaler som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet och som godkänts av 
fritidsenheten. Lokaler som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande. Inte 
heller lokaler som hyrs ut till annan hyresgäst om det är blockerande för egen eller annan 
verksamhet. 
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5 Aktivitetsstöd 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja föreningens aktiviteter för barn och ungdom. 

Villkor 

Minst 3 deltagare i åldern 7–25 år ska delta i sammankomsten.  

Deltagare ska vara medlem i föreningen. 

Närvaro ska föras vid varje sammankomst. 

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter. 

En deltagare får endast räknas med en gång per dag. 

Sammankomsten ska arrangeras av lokalföreningen. 

Naturlig grupp får inte delas i fler grupper. 

Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd. 

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 47 kronor per verksamhetstillfälle. 

Bidraget betalas ut två gånger per år.  

Redovisningsperioderna är mellan 1 januari och 30 juni, samt 1 juli och 31 december.  

 

Ansökan 

Ansökan lämnas in senast 25 augusti, respektive 25 februari. 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och 
fritid. 

 

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade 

Entrébelagda arrangemang, kursverksamhet och verksamhet där bidrag utgår i annan 
ordning, t ex studiecirklar. 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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6 Driftbidrag till allmän 
samlingslokal/bygdegård 

 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger allmän samlingslokal vilken upplåts till 
verksamhet för allmänhet och föreningar. 

Villkor 

Bidraget grundas på anläggningens storlek och under året genomförda aktivitetstillfällen i 
egen regi eller via uthyrningsverksamhet.   

Föreningen måste uppnå minst 20 verksamhetstillfällen för att bidrag ska utgå. 

Bidrag 

50 kr/kvm bidragsberättigad yta, som godkänns av Fritidsenheten. 

1 - 1 000 sammankomster = 50 kr/sammankomst. 

1 001  eller fler sammankomster = 15 kr/sammankomst. 

 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se  samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in senast den 1 april.  

Uppgifterna avser senast förflutet verksamhetsår. 

 

Övrigt 

Ej bidragsberättigad verksamhet: 

Verksamhet i egen regi som bedrivs i kommersiellt syfte dvs. verksamhet som har till syfte att 
ge ekonomiskt överskott är ej bidragsberättigad t.ex. bingo och tipspromenad. Detta gäller 
även aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av anläggningen/fastigheten.  

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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7 Driftbidrag föreningsägda elljusspår 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger/driver elljusspår. 

Villkor 

Anläggningen ska vara i användbart skick och tillgängligt för allmänheten. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 80 % av nedlagda elkostnader, dock max 3000 kronor per km. 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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8 Driftbidrag till föreningsägda 
idrottsplatser 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger idrottsanläggning. 

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året. 
Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet. 
För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem, där hänsyn tas till anläggningens standard, 
antalet fotbollsplaner, löparbanor, omfattning av verksamhet mm. 

Fotbollsplaner 

   Gräsplan 11 mot 11 20 poäng 

   Gräsplan  7 mot 7 10 poäng 

   Grusplan 11 mot 11  8 poäng 

   Grusplan  7 mot 7  5 poäng 

   Belysning <10 kW  3 poäng 

    >10 kW  5 poäng 

   Seriespelande lag Varje lag utöver 2  1 poäng 

 

Friidrott 

Löparbanor, hoppgrop mm 5 poäng 

 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte. 

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 

http://www.ulricehamn.se/
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9 Driftbidrag till övriga föreningsägda 
anläggningar 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger anläggning.  

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året. 
Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet. 
För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem eller särskilda beslut. 

Motor:  motorbana 25 poäng 

Tennis:  inomhusbana  1 bana 30 poäng, 2 banor eller fler 25 poäng 

Tennis:  grusbana utomhus 3 poäng 

Golf:  18-hålsbana 390 poäng 

Dressyrbana för hundar 6 poäng 

Revidering av orienteringskartor (kartpoolen) 30 000 kronor 

Driftbidrag ridanläggning (UBRK) 527 300 kronor 

Driftbidrag sjösportanl. (Åsundens Båtsällsk.) 15 poäng 

Driftbidrag sjösportanl. (Kappsegl. Sällsk.) 10 poäng 

Driftbidrag sjösportanl. (Kanotklubben) 5 poäng 

Fotbollshall (UIFK) 300 000 kronor 

SISU Idrottsutbildarna 190 000 kronor 

Driftsbidrag inomhushall för hundar (UBK) 120 000 kronor 

Övriga anläggningar, efter prövning av kommunstyrelsen i varje enskilt fall. 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 
Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte.            Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 

http://www.ulricehamn.se/
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10 Garantianslag 
 

Ändamål 

Bidraget avser stödja förening som anordnar tävlingar eller annat arrangemang av större 
nationell eller internationell karaktär. 

Villkor 

Stödet utgår endast till arrangerande förenings direkta kostnader, således inte till respektive 
riksorganisation eller annan medarrangör.  

Av ansökan ska det framgå att arrangemanget inte beräknas gå med underskott. 

Bidraget utbetalas endast om arrangemanget ger underskott, vilket ska styrkas med 
fullständig ekonomisk redovisning sedan arrangemanget genomförts. 

Bidrag  

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall bidragets storlek och beslutet är inte 
normgivande.  

Handlingar 

Ansökan ska åtföljas av ekonomisk beräkning av arrangemanget. 

Ansökan 

Ska vara verksamhet kultur och fritid tillhanda senast 3 månader före arrangemangets 
genomförande. 
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11 Grundbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget syftar till att vara ett grundstöd för föreningar som bedriver verksamhet i 
åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Bidrag utgår per bidragsberättigad medlem, i åldern 7–25 år. Räknat på det senast förflutna 
verksamhetsåret.  

Godkänt grundbidrag är en förutsättning för att komma ifråga för andra bidrag. 

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 45 kr per bidragsberättigad medlem. 

Till förening med 15–50 bidragsberättigade medlemmar utgår ett belopp på 2 250 kr vilket 
motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar.  

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid. 
Ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte tillsammans med föreningslistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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12 Kostnadskrävande projekt för 
föreningar verksamma inom 
fritidsverksamhet 

Ändamål 

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till 
lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- 
och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och 
som bedöms angeläget för verksamheten.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos 
fritidsenheten. Igångsättnings - alternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor. 

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att föreningen måste ha en egen insats i projektet med minst 20 % av den totala 
kostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har 
inlämnats till kultur och fritid. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl 

(i förekommande fall) samt finansieringsplan. 

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200 kr/timme. 

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offer.t 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid och vara tillhanda eller poststämplad senast 30 november. 

Ansökan skickas till: 
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 

Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 

 
 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

 Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

 Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens 
genomförande och utveckling. 

 Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers 
utnyttjande och funktion, handikapptillgänglighet. 

 Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat 
bidrag ska utgå. 

 Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader 
och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

 Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

 Jämställdhetsskapande åtgärder.  

 Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
kulturochfritid@ulricehamn.se
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13 Kostnadskrävande projekt för allmänna 
samlingslokaler, bygdegårdar 

 

Ändamål 

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till 
lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- 
och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och 
som bedöms angeläget för verksamheten.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos 
fritidsenheten. Igångsättnings-/ inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag erhålls 
efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor.  

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att föreningen måste ha en egen insats i projektet med minst 20 % av den totala 
kostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har 
inlämnats till kultur och fritid. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl 

(i förekommande fall) samt finansieringsplan. 

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200 kr/timme.  

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid och vara tillhanda eller poststämplad senast 30 november. 

Ansökan skickas till:  
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn  
 
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid 
bidragsgivningen för allmän samlingslokal/bygdegård: 

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande 
och utveckling. 

Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande 
och funktion, handikapptillgänglighet. 

Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska 
utgå. 

Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller 
som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder.  

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
kulturochfritid@ulricehamn.se
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14 Lokalbidrag 
Ändamål 

Avser att stödja förening som äger eller långtidshyr, klubbstuga eller motsvarande som 
regelbundet används för ungdomsverksamhet.  

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året. Lokalen ska vara godkänd av verksamhet kultur och fritid och 
finnas i Ulricehamns kommun. Vid långtidsförhyrning ska det finnas ett giltigt 
arrende/hyresavtal med en löptid på minst 3 år. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 60 % av kostnaderna, dock högst 200 kr/kvadratmeter (idrottsföreningar). 
Bidrag utgår med 80 % av kostnaderna, dock högst 200 kr/kvadratmeter (övriga föreningar). 
Lokalytan ställs i relation till föreningens bidragsberättigade medlemmar i åldern 7–25 år. 
Ytor som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet. Ytor som inte är 
bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande och lokaler som hyrs ut till annan 
hyresgäst och därmed är blockerade för annan verksamhet.  

 

Vilka kostnader är godkända? 

Hyrd lokal: 

Lokalhyra. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader. 

Egen lokal: 

Låneränta – fastighetslån. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader.   

Vatten. 

Fastighetsförsäkring. 

Reparationskostnader 20 kr/m² 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och fritid, 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte. 

Bidragsberättigade 

Medlemmar 

Lokalyta 

  15–50   50 m² 

  51–100   90 m² 

101–150 110 m² 

151–200 130 m² 

201–250 150 m² 

301–350 190 m² 

351–400 210 m² 

401–450 250 m² 

451- 300 m² 

http://www.ulricehamn.se/
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15 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

Bidraget avser att vara ett komplement till de övriga bidragsformerna för att täcka upp 
variationer och behov i föreningarnas mångskiftande verksamhet. Det kan avse inköp av 
materiel, särskilda utvecklingsinsatser och olika projekt mm.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas 
till fritidsenheten. Igångsättnings- alternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till 
projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. Bidrag utgår inte för kostnader 
understigande den enskilda föreningens senast erhållna grundbidrag 

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att föreningen måste ha en egen insats i projektet med minst 20 % av den totala 
kostnaden. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för inköpet/projektet etc. 

De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert. Projekt eller 
liknande ska följas av en kostnadsberäkning. 

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall) 

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Två ansökningstillfällen per år, 30 maj 
respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter. 

Ansökan skickas till: 
Ulricehamns kommun 
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 

Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 

kulturochfritid@ulricehamn.se
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Övrig 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande 
och utveckling. 

Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande 
och funktion, handikapptillgänglighet. 

Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska 
utgå. 

Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller 
som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder. 

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen utrustningen. 

 

 

 

 

16 Representation 
 

Villkor 

Vid någon form av kommunal representation vid större arrangemang kontakta verksamhet 
kultur och fritid. 

Bidrag 

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande. 
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17 Startbidrag 
 

Ändamål 

Avser stödja nybildande av förening som startar verksamhet i åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Föreningen ska omfatta minst 15 medlemmar i åldern 7–25 år. 

Efter att föreningen har redovisat 6 månaders verksamhet avgörs det om föreningen ska 
omfattas av verksamhet kultur och fritids övriga bidrag. 

Bidrag 

Utgår med 1 000 kr. 

Handlingar 

Föreningens stadgar. 

Budget. 

Intyg om medlemskap i riksorganisation. 

Föreningslista. 

Postgirokonto/bankgirokonto. 

Protokoll från första årsmötet. 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och 
fritid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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18 Träffpunktsbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som driver öppen verksamhet för ungdomar i 
åldersgruppen 13–20 år.  

Villkor 

Bidraget avser att täcka vissa kostnader för förening som skapar mötesplatser för ungdomar i 
åldern 13–20 år, med ständig vuxennärvaro.   

Verksamheten ska vara öppen för alla och utan krav på medlemsavgift eller liknande. 
Däremot kan ett gårdskortsförfarande finnas liknande det på den kommunala fritidsgården. 
Kortet lämnas som pant vid lån av spel etc.  

Tidsperioder för verksamheten ska vara januari-april och september-december. Övrig tid 
utgår aktivitetsstöd för gruppverksamhet som uppfyller kraven för detta bidrag.  

Ett bidragsavtal upprättas mellan föreningen och verksamhet kultur och fritid på basis av 
verksamhetsvolym och öppethållande. 

Bidrag 

Bidrag utgår för max 3 dagar/vecka och max 4 timmar/dag.  

Bidrag kan utgå med 170 kr/verksamhetstimma under vardagar och söndag. 

Bidrag kan utgå med 300 kr/verksamhetstimma under helgdagar (fredag och lördag). 

Utbetalning sker i förskott i början av respektive period med halva bidragsbeloppet det 
resterande bidraget betalas ut efter genomförd verksamhet och redovisning vid periodens 
slut. 

Bidrag utgår för avtalad tid. 

Lokalt aktivitetsstöd, grundbidrag och ungdomsledarutbildningsbidrag kan endast sökas för 
ordinarie föreningsverksamhet som uppfyller bidragsbestämmelserna.  

Ansökan 

Ansökan görs terminsvis på ansökningsblankett som finns på hemsidan www.ulricehamn.se 
samt på verksamhet kultur och fritid. 

För perioden januari-april lämnas ansökan senast 1 december. 

För perioden september-december lämnas ansökan senast 1 augusti. 

 

http://www.ulricehamn.se/
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19 Ungdomsledarstipendium  
 

Ändamål 

Stipendierna avser stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare i kommunen. 

Villkor 

Stipendiet fördelas varje år till en kvinnlig respektive en manlig ungdomsledare genom beslut 
i kommunstyrelsen.  

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr per person. 

Ansökan  

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och 
fritid.  

Motivet till kandidaturen ska styrkas i särskild bilaga. 
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20 Ungdomsledarutvecklingsbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stimulera föreningars ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och 
därmed utveckla föreningens verksamhet för åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Bidrag för ledarutveckling riktad mot verksamhet i åldersgruppen 7–25 år i föreningen. 

Internutbildning kan läggas till grund för bidrag om kursplanen godkänts i förväg av 
fritidsavdelningen. 

Bidraget avser kursavgift. 

För eventuellt bidrag vid deltagande i konferens, seminarium eller liknande, kontakta 
fritidsenheten i förväg. 

Endast förening kan erhålla bidrag, inte sektion eller enskild medlem. 

Bidrag 

För kostnader upp till 1 200 kronor per person och kurs utgår bidrag med 100%. Kostnader 
därutöver ersätts med 75 % upp till maximalt bidrag på 2 500 kronor. 

Förening med 15–50 medlemmar får tillgodoräkna sig ett grundbelopp på 6 000 kr, vilket 
motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar. Dock utbetalas maximalt 15 000 kr per 
förening och år. För flersektionsförening är beloppet höjt till 25 000 kronor per förening. 

Handlingar 

 Kursintyg 

 Kursprogram 

 Kvitto på erlagd kursavgift 

 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på verksamhet kultur och 
fritid och ska redovisas senast 3 månader efter genomförd kurs. 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
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21 Bidrag reglerade av avtal med förening 
gällande skötsel av badplats 

 

Bidrag utgår till de föreningar som ingått särskilt avtal med verksamhet kultur och fritid för 
skötsel av de kommunala friluftsbaden. Avser städ- och tillsynsuppgifter, enklare 
reparationer och gräsklippning. 

Bidrag för gräsklippning utgår till fast belopp per kvadratmeter och fastställd yta. 

För övriga uppgifter utgår ett bidrag på 80 kronor per timme upp till 200 timmar. För tid 
därutöver reduceras ersättningen till 40 kronor/timme. Tiden räknas per badplatssäsong. 

Redovisning av genomförda insatser på badplatsen lämnas till verksamhet kultur och fritid 
senast 31 oktober på särskild blankett. Vid utebliven ansökan lämnas inget bidrag för 
innevarande år. 
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Stöd och bidrag till kultur 

22 Förlustbidrag vid anordnande av 
kulturarrangemang 

 

Ändamål 

Förlustbidrag är ett bidrag som du kan få från kommunen när du ordnar ett offentligt 
kulturarrangemang och går med förlust, t.ex. en föreläsning eller en konsert.  

Tänk på att du måste ansöka i god tid före arrangemanget ska genomföras men att pengarna 
betalas ut efteråt, när du har redovisat dina kostnader, som ett förlustbidrag. Du får alltså 
inga pengar i förskott. 

Villkor 

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka förlustbidrag. Barn och ungdomar under 
18 år kan också få förlustbidrag om någon vuxen tar ansvar för ekonomin. Företag och 
vinstdrivande organisationer kan inte söka förlustbidrag. Det är bara tänkt som en hjälp till 
personer och föreningar som jobbar ideellt. Evenemanget som du ordnar ska vara offentligt, 
alltså öppet för vem som helst. Evenemanget måste genomföras här i kommunen. 

Du måste marknadsföra ditt arrangemang på ett sätt så att många som möjligt får veta vad 
som är på gång. Exempel på marknadsföring är annonser i tidningen och affischer. 
Annonskostnader är en utgift som du kan få ersättning för om du tar med det på 
ansökningsblanketten.  

Vet du inte vad det finns för tidningar och andra medier där du kan göra reklam? Kontakta 
oss på verksamhet kultur och fritid så hjälper vi dig. 

Kommunen ska synas 

Det ska synas i all marknadsföring att du får hjälp av kommunen. På kommunens hemsida 
finns en logotyp som du kan ladda ner och använda i annonser och på affischer: 
https://www.ulricehamn.se/press/logotyp 

Ansökan 

Blanketten som du ska fylla i heter ”Ansökan om förlustbidrag”. Den finns att hämta på 
verksamhet kultur och fritid eller på www.ulricehamn.se 

Fyll i blanketten så noga du kan, ju mer vi får veta om ditt arrangemang desto bättre. Om det 
är något du inte förstår så hjälper vi gärna till. 

https://www.ulricehamn.se/press/logotyp
www.ulricehamn.se


 
 
 
 

30 
Riktlinjer

Du kan max ansöka om 20 000 kr eller mindre i förlustbidrag och du måste skicka in din 
ansökan minst en månad före evenemanget. Under sommaren (juni-augusti) behöver vi din 
ansökan minst två månader i förväg. 

Retroaktiva bidrag medges ej, du kan alltså inte ansöka om förlustbidrag efter att 
evenemanget är genomfört. 

Ansökan skickas till:  
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 
  
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

Beslut 

Du får ett svar på din ansökan inom två veckor om den är rätt ifylld, men på sommaren kan 
det ta upp till en månad. 

Redovisning 

När arrangemanget är genomfört fyller du i och skickar in blanketten ”Redovisning av 
Förlustbidrag”. Den finns att hämta på samma ställe som ansökningsblanketten. Var noga 
när du fyller i redovisningsblanketten och glöm inte att skicka med kopior av annonser, 
kvitton och liknande. 

Redovisningsblanketten måste skickas in senast två månader efter att evenemanget är 
genomfört. 

Övrigt 

Föreningar och andra aktörer till vilka det utgår andra stöd för sin verksamhet från 
kommunen kan inte söka förlustbidrag. 

Kontakt 

Har du frågor om förlustbidraget så får du gärna kontakta oss: 

Kultur och fritid 
Växel: 0321 – 59 50 00 
kulturochfritid@ulricehamn.se 
 
 
 
 
 
 

kulturochfritid@ulricehamn.se
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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23 Kostnadskrävande projekt för 
hembygdsgårdar 

 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja vid t.ex. renovering av fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar 
eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och bevarande av 
kulturmiljön. Bidraget avser vårdinsatser som förvaltas av ideella organisationer och 
representerar lokal byggnadskultur samt används i publik verksamhet. 

Villkor 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos 
verksamheten kultur. Igångsättnings - alternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor.  

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag kan den kommunala bidragsdelen reduceras, 
för att föreningen måste ha en egen insats i projektet med minst 20 % av den totala 
kostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har 
inlämnats till kultur och fritid. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 
 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i 
förekommande fall) samt finansieringsplan. I finansieringsplan eventuellt upptaget 
”eget arbete” får värderas till 200 kr/timme. 

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 
 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 
 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid och vara oss tillhanda eller poststämplad senast 30 november.  

Ansökan skickas till:  
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 
  
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

 

• Byggnad av kulturhistoriskt intresse. 

• Stöd kan fördelas för insatser/vård av byggnader som representerar lokal 
byggnadskultur som förvaltas av ideell organisation.  

• Stöd till ordinarie driftskostnader lämnas inte. 

• Vid renovering av byggnader av kulturhistoriskt värde ska dialog föras med 
regionens antikvarie. 

• Vårdinsatser som bidrar till att öka tillgängligheten till kulturarvet prioriteras. 

• Insatser som möjliggör förmedling och pedagogisk verksamhet för barn/unga har 
värdesatts. 

• Medel kan fördelas även till byggnader som är flyttade ur sitt ursprungliga 
kulturhistoriska sammanhang. 

• Jämställdhetsskapande åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulricehamn.se/
kulturochfritid@ulricehamn.se
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24 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

Bidraget avser att vara ett komplement till hembygdsföreningar för att tillgodose skyltning, 
information eller till annat som gäller föreningens kulturarvsarbete. 

 Villkor 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas 
till kulturenheten. Igångsättnings - alternativ inköpstillstånd garanterar inte att stöd 
utbetalas. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till 
projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. I det fall projekt beviljas andra 
offentliga bidrag kan den kommunala bidragsdelen reduceras, för att föreningen måste ha en 
egen insats i projektet med minst 20 % av den totala kostnaden. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för inköpet/projektet etc. 

 De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert. Projekt eller 
liknande ska följas av en kostnadsberäkning. 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Två ansökningstillfällen per år, 30 maj 
respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter. 

Ansökan skickas till: 
Ulricehamns kommun 
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 

Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 

 

 

kulturochfritid@ulricehamn.se
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25 Kulturstipendium 
 

Ändamål 

Stipendiet delas ut varje år till en person som avser att utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig 
eller forska inom de konstnärliga områdena. 

Villkor 

Stipendiat ska vara född eller verksam i Ulricehamns kommun.  

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

26 Kulturpris 
 

Ändamål 

Kulturpriset delas ut varje år till en person, förening eller institution som utfört värdefull 
gärning inom kulturområdet. 

Villkor 

Föreslagen kulturpristagare ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha 
anknytning till kommunen. Förening/organisation ska vara verksam inom Ulricehamns 
kommun. Beslut om kandidat görs av kommunstyrelsen. 

Kulturpriset delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

 

Förslag på kulturstipendiat och kulturpristagare inklusive en kort motivering skickas senast 
den 1 oktober till: 

Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn  
 
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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27 Stöd till studieförbund 
 

Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, 
vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. 

Villkor 

Bidrag till studieförbunden utgår för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun. 

Enligt Kommunstyrelsen beslut 2018-04-05 § 125 följer Ulricehamns kommun den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat under 2017 med 
utgångspunkt från den statliga modellen som fastslogs 2015.  

Övrigt 

Bidragsberättigade studieförbund ska för Ulricehamns kommun presentera 
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning i samband 
med bidragsansökan. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller 
inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas. 

Ansökan sker i kontakt med verksamhet Kultur och fritid. 
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28 Projektstöd till studieförbund gällande 
mobil kultur för äldre 

 

Ändamål 

Verksamhet kultur och fritid delar ut 100 000 kronor för kulturarrangemang för äldre under 
året. Pengarna kan sökas av ett, eller flera studieförbund. Ansökan om medel är möjlig för 
studieförbund som har en projektidé som innefattar att äldre får stor möjlighet att vara med 
och skapa och delta aktivt.  

Exempel på aktiviteter:  

Allsång, att skapa med färg och form, berättande, dans och rörelse.  

Villkor 

Det ska vara kostnadsfritt för de äldre att delta i aktiviteterna.  

Projektet ska vara nyskapande. 

Aktiviteter som redan bedrivs på äldreboenden osv kan man inte söka stöd för. Man kan få 
stöd att köpa tjänster (t.ex. musiker, konstpedagog etc.) och inköp av förbrukningsmaterial. 
Man kan inte få stöd för inköp av musikanläggningar, hyra av lokal etc. 

Verksamhet kultur och fritid ser helst att projekt drivs ihop med föreningar, t.ex. 
hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Det bör tydligt framgå i ansökan hur 
samarbetet kommer ske. 

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt hos 
verksamhet kultur och fritid. 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 december året innan det år projektet 
ska starta. 

Ansökan skickas till: 
Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn  
 
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

Projektet ska redovisas senast den 31 december det år ansökan gäller. 

 
 

http://www.ulricehamn.se/
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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29 Särskilt stöd gällande kulturföreningar 
 

Det finns ett antal bidrag som betalas ut årligen från verksamhet kultur och fritid, nedan 
redovisas dessa: 

 

Blåsorkestern   50 000 kr 
(Stödet utgår för att föreningen medverkar vid aktiviteter och arrangemang) 
 
Folkets hus     100 000 kr 
(Stöd för Bio Kontrast, livesänd opera och konst på bio) 
 
Kulturvägen- Ekomuseum Västergötland ek för. 15 000 kr 
(Stödet utgår för att föreningen marknadsför kulturarv i kommunen) 
 
Riksteaterföreningen    90 000 kr 
(Stödet utgår för verksamheten) 
 
Årligen anordnas möte mellan verksamhet kultur och fritid och respektive förening då 
föreningens verksamhet och plan för kommande år gås igenom. 
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30 Förteckning över andra bidragsgivare   
 
Utöver de bidrag som Ulricehamns kommun kan betala ut så finns det möjlighet för många 
föreningar att också söka bidrag från andra bidragsgivare. Här ges några exempel på sådana 
bidragsgivare: 
 
Arvsfonden: www.arvsfonden.se 
 
Boverket: www.boverket.se 
 
Folke Bernadottes minnesfond: www.folkebernadottesminnesfond.se 
 
Forum Syd: www.forumsyd.org 
 
Kulturbryggan: www.kulturbryggan.se 
 
Länk till stiftelsedatabasen: www.stiftelser.lst.se 
 
Länsstyrelsen, Västra Götaland: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 
Migrationsverket: www.migrationsverket.se 
 
Radiohjälpen/Kronprinsessan Victorias fond: https://www.radiohjalpen.se/victoria 
 
Riksidrottsförbundet: www.rf.se 
 
Statens Kulturråd: www.kulturradet.se 
 
Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling: www.kks.se 
 
Stipendieinfo: www.stipendieinfo.se 
 
Svenska ESF-rådet: www.esf.se 
 
Svenska Institutet: www.si.se 
 
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF: https://www.mucf.se/bidrag 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arvsfonden.se/
http://www.boverket.se/
http://www.folkebernadottesminnesfond.se/
http://www.forumsyd.org/
http://www.kulturbryggan.se/
http://www.stiftelser.lst.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://www.migrationsverket.se/
https://www.radiohjalpen.se/victoria
http://www.rf.se/
http://www.kulturradet.se/
http://www.kks.se/
http://www.stipendieinfo.se/
http://www.esf.se/
http://www.si.se/
https://www.mucf.se/bidrag
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31 Att bilda ny förening 
 

Varför skall vi gå samman i en förening? 

Vad säger lagen? 

Vad ska man tänka på när man skriver stadgar? 

Vilka frågor bör man ta upp på ett årsmöte? 

Svaren på de flesta frågor som kan dyka upp om man vill starta en förening finns att läsa i 
skriften ”Att bilda förening”. Detta häfte finns att rekvirera från fritidsenheten. 

Vill ni ha ytterligare information eller hjälp vid föreningsbildandet kontakta:  

Ulricehamns kommun  
Kultur och fritid 
523 86 Ulricehamn 
  
Alt kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kulturochfritid@ulricehamn.se
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Stöd och bidrag till välfärd 

32 Bidrag till verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med personer med 
funktionsnedsättning. 

Det kommunala bidraget ska:  

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet i samhället 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar 
kommunens insatser inom olika verksamhetsområden. 

Bidrag 

Bidrag utgår till föreningen för merkostnader i samband med verksamhet riktad till, eller 
integrerad med deltagare med funktionsnedsättning. Bidrag kan även utgå till föreningens 
merkostnader för viss specialutrustning som krävs för medlemmars funktionsnedsättning. 

Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns 
avsatta i budgeten. 

Allmänna krav 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda 
bestämmelser.  

Särskilda bestämmelser 
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Bidrag utgår i första hand till förening som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand 
kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande handikappföreningar som har medlemmar 
från Ulricehamns kommun.  

 

 

 

 

Ansökan/redovisning 

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla 
beskrivning av planerad aktivitet och budget. Efter slutförd aktivitet ska blankett med 
utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning skickas eller 
lämnas till: 

Ulricehamns kommun  
Föreningsbidrag, Sektor Välfärd 
523 86 Ulricehamn 
 

Kontaktuppgifter: 

Sektor välfärd 0321–595617 

Övrigt 

Observera att förening som i huvudsak bedriver ungdomsverksamhet, för deltagare med 
funktionsnedsättning, har istället möjlighet att söka de bidrag som erbjuds via fritids-
verksamheten. I dessa fall gäller kommunens allmänna bestämmelser och 
fritidsverksamhetens särskilda bestämmelser.  
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33 Bidrag till föreningar med social 
verksamhet 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja kurativ och upplysande verksamhet för utsatta grupper i samhället. 
Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar 
kommunens insatser inom olika verksamhetsområden. 

Bidrag 

Föreningens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och formella ansökan ligger till grund 
för bidrag. 

Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns 
avsatta i budgeten. 

Särskilda bestämmelser 

Bidrag utgår i första hand till förening som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand 
kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande föreningar eller organisationer som har 
medlemmar/brukare från Ulricehamns kommun.  

Ansökan 

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla 
beskrivning av planerad aktivitet och budget. Efter slutförd aktivitet ska blankett med 
utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning skickas eller 
lämnas till:  

Ulricehamns kommun  
Föreningsbidrag, Sektor Välfärd 
523 86 Ulricehamn  
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Kontaktuppgifter: 

Sektor välfärd 0321–595617 

 

 

 

34 Bidrag till föreningar som bedriver 
pensionärsverksamhet 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja pensionärsföreningars verksamhet och bidra till ökad social aktivitet hos 
äldre.   

Det kommunala bidraget ska: 

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

Bidrag 

För att allmänt stödja föreningarnas verksamhet ger kommunstyrelsen ett årligt bidrag per 
medlem till pensionärsförening som uppfyller följande villkor: 

 Föreningen tillhör riksomfattande pensionärsförbund (t.ex. SPF, PRO) 

 Föreningen har haft dokumenterad verksamhet de senaste fem åren 

 Föreningen har minst 20 aktivitetstillfällen per år (med minst tre olika inriktningar) - 
riktade till medlemmar eller allmänt gentemot pensionärer 

 Föreningen har minst 30 betalande medlemmar 

 Reviderad årsberättelse och årsredovisning, med bl.a. uppgift om antalet betalande 
medlemmar redovisas i samband med ansökan. 

Bidrag sker i form av ett grundbidrag som utgår från antalet medlemmar. Beslut om bidrag 
sker utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag är den 31 mars. Bidraget utbetalas under april månad och grundar sig 
varje år på uppgifterna avseende föregående år. Bidragsbeloppet anpassas årligen till det 
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belopp som finns till förfogande i budget. Ansökan sker på blankett som skickas ut till 
berörda pensionärsföreningar under februari månad. Ansökan skicka till: 

Ulricehamns kommun  
Föreningsbidrag, Sektor Välfärd 
523 86 Ulricehamn  

Kontaktuppgifter:  

Sektor välfärd 0321–595617
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§ 201/2020 
 

Revidering av riktlinje för riksfärdtjänst 
Dnr 2020/193 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas.  
 
Sammanfattning 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. Den nu gällande riktlinjen för riksfärdtjänst antogs av 
kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 och behöver nu revideras. De förändringar som föreslås 
är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli tydligare.  
 
Ärendet återremitterade på kommunfullmäktiges sammanträden 2020-o6-17 § 83 för att 
kompletteras med tydligare information vad som gäller vid bokning av resan. Denna 
information finns nu tillagd under rubriken 6.2.1. Beställning och avbeställning av resa. I 
övrigt har inga ändringar gjorts i förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-03 från socialchef 
2 Riktlinje för riksfärdtjänst 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-03 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinje för 
riksfärdtjänst 
Diarienummer 2020/193, löpnummer 2252/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas.  
 
Sammanfattning 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. Den nu gällande riktlinjen för riksfärdtjänst antogs av 
kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 och behöver nu revideras. De förändringar som föreslås 
är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli tydligare.  
 
Ärendet återremitterade på kommunfullmäktiges sammanträden 2020-o6-17 § 83 för att 
kompletteras med tydligare information vad som gäller vid bokning av resan. Denna 
information finns nu tillagd under rubriken 6.2.1. Beställning och avbeställning av resa. I 
övrigt har inga ändringar gjorts i förslaget.  
 
 
Ärendet 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. Syftet med riktlinjen är att den ska vara ett stöd vid handläggningen 
av ärenden som rör riksfärdtjänst, för att främja rättssäkerhet och likabedömning. Den kan 
inte inskränka på något som regleras i lag om riksfärdtjänst. Beslut om riksfärdtjänst fattas 
alltid efter en individuell prövning av individens specifika behov och riktlinjen utgör inte 
någon begränsning i detta.  
 
Den nu gällande riktlinjen för riksfärdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 
och behöver nu revideras.  
 
De förändringar som föreslås är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli 
tydligare. Bland annat har punkterna som specificerar när tillståndet kan återkallas tagits 
bort. Formuleringen kring att ledsagare ska vara minst 18 år tas bort, då lämpligheten för 
uppdraget bedöms vara viktigare än ålder.  
 
Formuleringen att barn under 15 år åker med gratis som medresenär, tas bort.  
 
I förslaget till revidering tas beloppen på egenavgiften bort runder rubrik 11 och istället 
hänvisas till förordningen som reglerar detta. Detta eftersom de kan vara föränderliga över 
tid och då skulle riktlinjen behöva revideras när förordningen revideras.  
 
Ärendet återremitterade på kommunfullmäktiges sammanträden 2020-o6-17 § 83 för att 
kompletteras med tydligare information vad som gäller vid bokning av resan. Denna 
information finns nu tillagd under rubriken 6.2.1. Beställning och avbeställning av resa. I 
förslaget läggs ansvaret för bokning av resor över på den enskilde som själv får boka sin resa. 
Vid en omvärldsanalys ser förvaltningen att det är vanligt förekommande att den enskilde 
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själv bokar resan och tar hjälp av anhöriga eller god man om resenären inte klarar av att boka 
en resa på egen hand.  I övrigt har inga ändringar gjorts i förslaget till ny riktlinje.   
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinje för riksfärdtjänst 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Författningshandboken  
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd  Sektor välfärd 
  

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

RIKTLINJE FÖR 
RIKSFÄRDTJÄNST 
 

  

ANTAGET AV: Kommunstyrelsen 
DATUM: 2020-09-24, § xxx 
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2020-10-01 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Socialchef  
GÄLLER TILL OCH MED: 2024  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 



 
 
 
 
3

Innehåll 
1 Bakgrund ................................................................................................................................4 

2 Syfte ........................................................................................................................................4 

3 Generellt om riksfärdtjänst ....................................................................................................4 
3.1 Grunder för riksfärdtjänst ............................................................................................................4 

4 Riksfärdtjänsttillstånd ............................................................................................................5 

5 Barn .........................................................................................................................................5 

6 Färdsätt och resor ...................................................................................................................5 
6.1 Färdsätt .........................................................................................................................................5 
6.2 Resor .............................................................................................................................................6 

6.2.1 Beställning och avbeställning av resa ................................................................................6 

7 Ledsagare ................................................................................................................................6 

8 Medresenär .............................................................................................................................7 

9 Bagage och hjälpmedel ...........................................................................................................7 

10 Assistanshund och sällskapsdjur ............................................................................................7 

11 Egenavgifter ............................................................................................................................7 

 

 



 
 
 
 
4

1 Bakgrund 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst där 1 § lyder ”En kommun 
skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för resekostnader för personer 
som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt 
sätt.” 

En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så det framgår 
vad som gäller för Ulricehamns kommun.  

2 Syfte 
Syftet med riktlinjen är att den ska vara ett stöd vid handläggningen av ärenden som rör 
riksfärdtjänst, för att främja rättssäkerhet och likabedömning. Den kan inte inskränka på 
något som regleras i lag om riksfärdtjänst. Beslut om riksfärdtjänst fattas alltid efter en 
individuell prövning av individens specifika behov och riktlinjen utgör inte någon 
begränsning i detta.  

3 Generellt om riksfärdtjänst 
Riksfärdtjänst får inte till sin helhet nyttjas inom Ulricehamns kommuns färdtjänstområde.  

Tillstånd till riksfärdtjänst fås efter ansökan och när beslut har tagits om detta. Ett beslut om 
riksfärdtjänst som helt eller delvis går den sökande emot kan överklagas till 
Förvaltningsrätten.  

Den som ansöker om riksfärdtjänst behöver inte vara färdtjänstberättigad.  

3.1 Grunder för riksfärdtjänst 
För att ha rätt till riksfärdtjänst måste funktionshindret bedömas vara av bestående karaktär, 
minst 6 månader, och ska på begäran kunna styrkas. Möjlighet att resa med allmänna 
kommunikationer prövas alltid i första hand.  

Tillstånd till riksfärdtjänst ges: 
 

 Om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala resekostnader 
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte göras utan ledsagare 

 Om ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet 

 Om resan görs inom Sverige från en kommun till en annan utanför kommunens 
färdtjänstområde 
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4 Riksfärdtjänsttillstånd 
Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas personer folkbokförda i Ulricehamns kommun. 
Tillståndet får meddelas för visst antal resor och/eller viss tid. Tillståndet kan inte ges för 
resor som redan genomförts.  

Tillståndet anger om resan beviljats i form av allmänna kommunikationer eller 
personbil/specialfordon. Tillståndet anger även om rätt till ledsagare beviljats för resan. 

Beviljande av tillstånd ska ske med hänsyn till den sökandes funktionshinder. Beslut om 
generellt tillstånd fattas i samråd med enhetschef.  

Beviljat tillstånd för viss tid (generellt tillstånd) kan återkallas om förutsättningarna för 
tillståndet inte längre finns. 

5 Barn 
Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionshinder.  

6 Färdsätt och resor 

6.1 Färdsätt 
Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med 
ledsagare. Personbil eller specialfordon används om individen på grund av sitt 
funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. 
Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionshinder och övriga 
omständigheter.  

 Billigaste färdsätt ska användas vilket innebär följande: 

 I första hand används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller 
flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionshinder 
 

 I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med specialfordon 
eller personbil 

 
 I sista hand används specialfordon eller personbil som huvudfärdmedel.  

Annan prioritering kan göras om resan därigenom blir billigare. Samåkning med anpassade 
fordon tillämpas. 
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6.2 Resor 
Ansökan om riksfärdtjänst ska göras hos kommunens färdtjänsthandläggare senast 3 veckor 
före resans genomförande. I samband med jul-, nyår-, påsk- och midsommarhelgerna krävs 
att ansökan sker minst 5 veckor före resan eftersom tillgången på transportmedel är 
begränsade.  

För att få ersättning för reskostnader måste ansökan vara beviljad innan resan. 

Resan ska göras inom Sverige och får inte till sin helhet ske inom kommunens 
färdtjänstområde. 

Samordning av resor med personbil och specialfordon sker där det är möjligt. Detta innebär 
att resenären får samåka på hela eller delar av sträckan. I särskilda fall kan kommunen 
besluta om ensamåkning. 

Vid resor med allmänna kommunikationer ska rabatter och billigaste prisalternativ användas 
i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till funktionshinder och resans ändamål.  

Huvudregeln är att för resor på avstånd upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas en halv dag 
(6 timmar) och för längre resor en hel dag (12 timmar). I samband med större helger kan 
större tidsförskjutningar krävas (maximalt 24 timmar).  

Avsteg från reglerna kan göras med hänsyn till resenärens funktionshinder och ändamålet för 
resan.  

6.2.1 Beställning och avbeställning av resa 
I de fall riksfärdtjänstresan beviljas med buss, tåg eller annat allmänt färdsätt beställs och 
betalas resan av resenären efter beslutets anvisningar. Efter inlämning av kvitton, senast två 
veckor efter ankomst till slutdestination sker utbetalning för utlägget, minus egenavgiften, av 
kommunen.  

Resenären ansvarar också för att beställa resan till eventuell ledsagare eller medresenär. 

För riksfärdtjänstresor gäller valt trafikbolags bestämmelser för avbeställning av resa. 
Kostnader som eventuellt uppstår vid avbokning står resenären för. 

7 Ledsagare 
Vid riksfärdtjänst kan ledsagare behöva följa med. Ledsagaren måste stiga på och av på 
samma plats som den riksfärdtjänstberättigade. Ledsagaren ska kunna ge den 
riksfärdtjänstberättigade den hjälp han eller hon behöver under resan.  

Kommunen betalar resan för ledsagaren under förutsättning att detta anses nödvändigt för 
resans genomförande. Ersättning för fram- och återresa för ledsagare kan beviljas om 
omständigheterna så kräver. Om ledsagare återvänder tidigare än den 
riksfärdtjänstberättigade används billigaste färdsätt.  
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8 Medresenär 
Person som inte är ledsagare men som önskar följa med på resan kallas medresenär. Vid resa 
med enbart allmänna kommunikationer betalar medresenär hela sin faktiska reskostnad. Vid 
resa med personbil eller specialfordon betalar medresenär en avgift som är lika stor som 
egenavgiften för den som beviljats riksfärdtjänst. Vid kombinerad resa 
personbil/specialfordon och allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk 
kostnad för allmänna kommunikationer och egenavgift för sammanlagda sträckan 
personbil/specialfordon enligt förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med 
riksfärdtjänst. Det får dock inte innebära att det krävs extra fordon för resan.  

För barn som följer med som medresenärer gäller aktuellt transportbolags riktlinjer för 
kostnader. För resor i personbil eller specialfordon som utförs av kommunens upphandlade 
entreprenör eller annan entreprenör som utför riksfärdtjänstresor får barn under 12 år följa 
med kostnadsfritt.  

9 Bagage och hjälpmedel 
Bagage får medföras i den mängd som respektive trafikföretag stadgar. För resa med 
personbil får normalt bagage medföras. Som normalt bagage räknas två väskor per resenär 
(max 20 kg totalt). Därutöver får de hjälpmedel som är nödvändiga för själva resans 
genomförande i fordonet alltid medföras.  

Personligt förskrivna hjälpmedel, som inte kan lånas eller hyras på resmålet, får i rimlig 
omfattning tas med.  

Ledsagare/medresenär ska själv kunna ta hand om sitt bagage. 

10 Assistanshund och sällskapsdjur 
På resor med allmänna kommunikationer får sällskapsdjur och assistanshundar medföras 
enligt trafikföretagets anvisningar. För resor med personbil och specialfordon får examinerad 
assistanshund medföras utan kostnad. För resor med personbil och specialfordon får ett (1) 
sällskapsdjur medföras. Avgiften för sällskapsdjuret är densamma som för resenär. Den 
riksfärdtjänstberättigade ansvarar för att djuret transporteras på ett trafiksäkert sätt, i bur, 
med sele eller liknande.  

11 Egenavgifter 
Enligt förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst ska resenären 
betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften.  
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§ 197/2020 
 

Svar på motion om kommunala ytor för äng och 
högväxt gräs 
Dnr 2019/473 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till budgetuppdraget ”Värna om den 
biologiska mångfalden”.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Evelina Karlsson (V) 
att kommunen inventerar vilka gräsytor som passar för att omvandla till ängsmark respektive 
högväxta gräsytor samt att omvandla lämpliga ytor till ängsmark respektive höggräsmark i 
enlighet med inventeringen.  Förvaltningen har ett budgetuppdrag att ”Värna om den 
biologiska mångfalden” där man vill att kommunen ska utreda om delar av de kommunala 
gräsytorna kan ställas om för att gynna humlor och övriga insekter som behöver mat och 
skydd för att överleva och som i sin tur hjälper till att producera näringsrik mat.  
 
Förvaltningen förslag till beslut är att motionen anses vara under utredning då dessa delar 
utreds i samband med budgetuppdraget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-03-13 från t.f. servicechef 
2 Motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till budgetuppdraget ”Värna om den 
biologiska mångfalden”.  
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-03-13 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om kommunala ytor 
för äng och högväxt gräs 
Diarienummer 2019/473, löpnummer 3900/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till budgetuppdraget ”Värna om den 
biologiska mångfalden”.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Evelina Karlsson (V) 
att kommunen inventerar vilka gräsytor som passar för att omvandla till ängsmark respektive 
högväxta gräsytor samt att omvandla lämpliga ytor till ängsmark respektive höggräsmark i 
enlighet med inventeringen.  Förvaltningen har ett budgetuppdrag att ”Värna om den 
biologiska mångfalden” där man vill att kommunen ska utreda om delar av de kommunala 
gräsytorna kan ställas om för att gynna humlor och övriga insekter som behöver mat och 
skydd för att överleva och som i sin tur hjälper till att producera näringsrik mat.  
 
Förvaltningen förslag till beslut är att motionen anses vara under utredning då dessa delar 
utreds i samband med budgetuppdraget. 
 
 
Ärendet  
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Evelina Karlsson (V) 
att kommunen ska inventerar vilka gräsytor som passar att omvandla till ängsmark 
respektive högväxta gräsytor samt omvandla de lämpliga ytorna till ängsmark och 
höggräsmark i enlighet med inventeringen. Motionen ligger i linje med det budgetuppdrag 
som nämns nedan. 
 
Förvaltningen fick i Budget 2020 och ekonomisk plan 2021–2022 (KF 2019-11-21 § 201) ett 
uppdrag att ”Värna om den biologiska mångfalden” där man vill att kommunen ska utreda 
om delar av de kommunala gräsytorna kan ställas om för att gynna humlor och övriga 
insekter som behöver mat och skydd för att överleva och som i sin tur hjälper till att 
producera näringsrik mat.  
 
Verksamheten har påbörjat utredning om att se över möjligheten att öka mängden äng och 
högvuxen gräsyta utifrån budgetuppdraget, utredningen kommer att vara klar under hösten 
2020. 
 
Förvaltningen förslag till beslut är att motionen anses vara under utredning då dessa delar 
utreds i samband med budgetuppdraget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs 
 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Tf servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Motion om kommunala ytor för äng
och högväxt gräs

Ulricehamns kommun har ambitiösa mål när det gäller att skydda naturvärden
och värna om biologisk mångfald. I linje med detta lägger Vänsterpartiet och
Miljöpartiet här ett förslag för att gynna hotade arter samtidigt som kommunen
sparar pengar.

2017 kom en studie som visade att närmare 80% av alla flygande insekter i
tyska naturreservat hade försvunnit sedan mätningarna började 19891. Notera
att detta gäller skyddade områden och att nedgången sannolikt är orsakad av
människan. Nedgången är av en sådan magnitud att vi måste agera skyndsamt.
Annars är hela ekosystem i fara2.

Motsvarande mätningar finns inte i Sverige men vi vet att ungefär en tredjedel
av alla vildbin, humlor och dagfjärilar listas som hotade3. I hälften av Östergöt-
lands kommuner och på många fler ställen försöker man vända trenden genom
att omvandla artfattiga gräsytor till något som istället gynnar både växter och
insekter4. Nämligen äng och högväxt gräs.

Några fördelar med vårt förslag:
• 2013 sparade Norrköpings kommun 500 000 kr/år genom att klippa färre

gräsytor. En bruksgräsmatta klipps kanske 10 ggr/säsong medan höggräs
och äng klipps en.

• Vid torka kan brist på djurfoder pareras genom att låta lantbrukare skör-
da de områden kommunen omvandlat till höggräs. Svedala m.fl. tillämpar
detta5.

• Eftersom naturliga ängar och naturbeteshagar minskat i omfattning så
är det många växter och blommor som är under hård press. Genom att
återskapa ängsmarker gynnas växtlighetens artrikedom positivt.

1. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0185809
2. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/doende-insekter-leder-till-att-hela-
ekosystem-kollapsar
3. https://www.naturskyddsforeningen.se/radda-bin
4. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fem-kommuner-vill-lata-graset-vaxa-langre
5. https://www.svedala.se/paverka/nyheter/2018/juli/mojlighet-att-skorda-hoggras-
som-foder-till-djur/?c=1

1
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https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/doende-insekter-leder-till-att-hela-ekosystem-kollapsar
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/doende-insekter-leder-till-att-hela-ekosystem-kollapsar
https://www.naturskyddsforeningen.se/radda-bin
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fem-kommuner-vill-lata-graset-vaxa-langre
https://www.svedala.se/paverka/nyheter/2018/juli/mojlighet-att-skorda-hoggras-som-foder-till-djur/?c=1
https://www.svedala.se/paverka/nyheter/2018/juli/mojlighet-att-skorda-hoggras-som-foder-till-djur/?c=1


• Pollinerarnas ansträngda situation har bland annat utretts av Naturvårds-
verket6. Ska vi kunna vända denna allvarliga situationen krävs åtgärder
som dessa. Det kommer sannolikt att leda till robustare och hälsosammare
ekosystem i kommunen!

Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår därför att:
• kommunen inventerar vilka gräsytor som passar att omvandla till ängs-

mark respektive högväxta gräsytor.
• omvandla lämpliga ytor till ängsmark respektive höggräsmark i enlighet

med inventeringen7.

Ulricehamn 2019-08-20

Evelina Karlsson, V Arne Fransson, MP

6. https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/
miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2018/slutredovisning-ru-
pollinering-20181030.pdf
7. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/har-undersokts-grasmarken-ifall-
den-ska-bli-en-ang
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https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2018/slutredovisning-ru-pollinering-20181030.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2018/slutredovisning-ru-pollinering-20181030.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2018/slutredovisning-ru-pollinering-20181030.pdf
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/har-undersokts-grasmarken-ifall-den-ska-bli-en-ang
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/har-undersokts-grasmarken-ifall-den-ska-bli-en-ang
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§ 200/2020 
 

Svar på motion om att använda livscykelperspektiv 
vid upphandling 
Dnr 2019/391 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen bör avvakta tills det tagits fram enkla och 
tillförlitliga metoder för livscykelanalyser, LCA, innan de börjar användas i Ulricehamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att kommunen i alla upphandlingar: 
 
- alltid efterfrågar Livscykelanalys av leverantörer 
- använder Livscykelanalys själv där det är möjligt 
- alltid lägger ett Livscykelperspektiv. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv till att vara med och påverka för att minska 
miljöpåfrestningar men föreslår att motionen avslås med hänvisning till att kommunen bör 
avvakta tills det tagits fram och testats metoder för livscykelanalyser, LCA, som både är enkla 
och tillförlitliga innan de börjar användas i Ulricehamns kommun. Detta för att inte i 
förlängningen försvåra för lokala företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-29 från ekonomichef 
2 Motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen bör avvakta tills det tagits fram enkla och 
tillförlitliga metoder för livscykelanalyser, LCA, innan de börjar användas i Ulricehamns 
kommun. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar på att ärendet återremitteras med hänvisning till de vaga skrivningarna i 
tjänsteskrivelsen om olika projekt trots att förvaltningen ställer sig positiv till att vara med 
och påverka för att minska miljöpåfrestningar så vill vi ha ett bättre underlag där det beskrivs 
om något projekt kan visa på resultat 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Adela Brkic Carlsson (L), Kerstin Berggren (MP) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Klas 
Redins (S) återremissyrkande 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag och sedan om 
kommunstyrelsen avser återremittera det samma och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att avgöra ärendet idag.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande förslag till beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster till att avgöra ärendet idag och 7 nej-röster för att återremittera ärendet 
beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.   
 

Ledamöter/tjänstgörande ersättare  Ja Nej Avstår 
Klas Redin S  X  
Mikael Dahl C X   
Celso Silva Gonçalves S  X  
Niclas Sunding SD  X  
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M X   
Lisa Åkesson NU X   
Inga-Kersti Skarland S  X  
Kerstin Berggren MP  X  
Annie Faundes NU X   
Frida Edberg KD X   
Adela Brkic Carlsson L  X  
Aila Kiviharju SD  X  
Wiktor Öberg M X   
Roland Karlsson C X   
Summa  8 7  

 
 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till 
beslut och finner att så är fallet.   
 
 
Reservation    
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-06-29 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att använda 
livscykelperspektiv vid upphandling 
Diarienummer 2019/391, löpnummer 2133/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen bör avvakta tills det tagits fram enkla och 
tillförlitliga metoder för livscykelanalyser, LCA, innan de börjar användas i Ulricehamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att kommunen i alla upphandlingar: 
 
- alltid efterfrågar Livscykelanalys av leverantörer 
- använder Livscykelanalys själv där det är möjligt 
- alltid lägger ett Livscykelperspektiv. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv till att vara med och påverka för att minska 
miljöpåfrestningar men föreslår att motionen avslås med hänvisning till att kommunen bör 
avvakta tills det tagits fram och testats metoder för livscykelanalyser, LCA, som både är enkla 
och tillförlitliga innan de börjar användas i Ulricehamns kommun. Detta för att inte i 
förlängningen försvåra för lokala företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige den 19 juni 2019 föreslår Arne Fransson (MP) och 
Ingemar Basth (MP) att kommunen i alla upphandlingar: 
 
- alltid efterfrågar Livscykelanalys av leverantörer 
- använder Livscykelanalys själv där det är möjligt 
- alltid lägger ett Livscykelperspektiv. 
 
Som exempel lyfts Göteborgs Stad där Livscykelperspektiv ska användas vid alla 
upphandlingar. 
 
En upphandling innehåller många olika krav. Kraven i ett upphandlingsdokument måste vara 
skrivna så att det klart och tydligt framgår vad som avses och hur utvärdering ska gå till.  
Kraven som önskas kan ibland vara motsägelsefulla, kostnadskrävande, 
konkurrensbegränsande eller helt enkelt olagliga. De lagstadgade kraven är inte 
förhandlingsbara. Övriga krav måste ställas mot varandra och beslut måste tas om vilken 
inriktning som ska gälla för respektive upphandling. Grundtanken med vad verksamheterna 
verkligen behöver och varför, måste hela tiden finnas med vid kravställandet så att inte något 
krav väger över med följd att resultatet inte blir det förväntade.  
 
Exempel på krav som det ska tas hänsyn till; 
- Lagkrav 
- Kommunens riktlinjer  
- Verksamheternas krav på varan eller tjänsten 
- Krav på alternativa varor eller tjänster 
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- Ekonomi  
-Företagarföreningars önskemål  
 
Ju fler och mer omfattande krav som ställs desto mer kommer troligen priset för varorna och 
tjänsterna som upphandlas att öka.  
 
I Riktlinjer för upphandling står det att hänsyn ska tas till Livscykelkostnad, LCC. Med LCC 
menas en samlad ekonomisk bedömning som tar hänsyn till såväl investeringsutgift som 
löpande drift- och underhållskostnader som en investering medför under sin livslängd. Till 
exempel är det inte endast själva investeringskostnaden som tas hänsyn till i samband med 
ett inköp, utan hänsyn tas även till installations-, service-, reservdels-, frakt-, garanti- och 
övriga kostnader som kan uppstå under den period investeringen är tänkt att användas. 
Dessa kringkostnader tas redan idag med i bedömningen vid samtliga upphandlingar. 
 
I LOU 16 kap 4 § anges att en upphandlande myndighet får ta hänsyn till livscykelkostnader 
när den utvärderar anbud. Livscykelkostnaden, inklusive kostnader för externa miljöeffekter, 
ska då fastställas till ett belopp i pengar som kan kontrolleras. Metoden för att bedöma 
kostnaderna för externa miljöeffekter får inte gynna eller missgynna vissa leverantörer och 
metoden ska utformas så att uppgifter som krävs ska kunna tillhandahållas av leverantören 
med rimliga ansträngningar.  
 
Livscykelanalys, LCA, är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela 
livscykel – från det att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och 
måste tas om hand. Det är möjligt att redan i dag ställa krav på LCA vid upphandlingar och 
det ligger på respektive verksamhet att bestämma när det är lämpligt. Dock görs det idag 
ytterst sällan regelrätta livscykelanalyser då kompetens ofta saknas i verksamheten för att 
göra, och även utvärdera livscykelanalyser samt följa upp ställda miljökrav. Att göra en 
värdering av olika produkters eller tjänsters påverkan på miljön är inte enkel och det behöver 
troligen tas fram en kommunal värderingsstege för vad Ulricehamns kommun prioriterar 
inom området.  
 
I kommunen finns idag inget uttalat krav på kvalitets och miljöledningssystem i den egna 
verksamheten. Därför ställs normalt inte högre krav på externa entreprenörer än vad som 
ställs på den kommunala verksamheten. Exempelvis finns idag inget internt krav på att 
byggnader som uppförs ska anslutas till ett miljöcertifieringssystem så som Miljöbyggnad, 
Breeam etc. Att ha ett miljöledningssystem med en tredjepartscertifiering innebär också ofta 
höga kostnader för företagen. De mindre företagen som levererar till offentlig sektor tycker 
inte kostnaden för att certifiera sig på en ISO-standard är försvarbar då de upphandlande 
myndigheterna inte får premiera detta. Under 2018/2019 gjorde kommunen 12 
upphandlingar inom byggområdet med ett genomsnitt på 1,75 anbud per upphandling. Det 
visar att redan nu får kommunen väldigt få anbud i byggupphandlingar. Ökas kraven på 
anbudsgivarna kan följden bli att de blir ännu färre. 
 
Ett miljökrav som dock redan idag ofta förekommer i Ulricehamns kommuns upphandlingar 
är följande: 
 
”Beställaren ser gärna att avtalad leverantör har ett certifierat miljöledningssystem. 
Miljöcertifiering med tredjepartskontroll medför reducerade uppföljningskostnader för 
kommunen. Anbudsgivaren ska ha dokumenterade miljöledningsrutiner som minst omfattar 
följande delar vid avtalets start; 
- miljöpolicy, 
- rutin för att förebygga och reagera vid eventuella olyckor eller nödsituation för att  
  förhindra eller mildra eventuell miljöpåverkan, 
- rutin som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med avtalet, 
- rutin för identifiering och övervakning av betydande miljöaspekter i beställarens uppdrag.” 
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Nationellt har Sveriges kommuner och regioner generellt sätt stora svårigheter med att få in 
anbud på de upphandlingar som görs. Från företagens sida efterfrågas det enklare 
upphandlingsdokument med färre ställda krav. De lagstadgade kraven är omfattande och att 
då öka omfattningen genom att ställa LCA-krav kan få följden att de mindre företagen 
missgynnas och konkurrensen minskas när endast de större företagen på marknaden har 
möjlighet att lämna anbud.  
 
De lokala företagen upplever redan idag att det är krångligt att lämna anbud till kommunen. 
Kommunen har svårigheter att få in anbud när det ställs krav på att anbudsgivaren ska ha ett 
miljöledningssystem som ska uppfylla vissa grundläggande punkter. Det har medfört att 
kommunen fått utesluta vissa lokala företag då de inte klarar att uppfylla kraven.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv till att vara med och påverka för att minska 
miljöpåfrestningar. Det pågår flera projekt just nu i Sverige för att hitta LCA-metoder som 
både är enkla och tillförlitliga. De flesta är inriktade på byggnader. Förvaltningens 
rekommendation är att projekten hinner bli klara och testade av större organisationer än 
Ulricehamns kommun innan de börjar användas här. Svårigheten, förutom att efterfråga rätt 
saker, är att veta vad som ska göras med de värden som lämnas in och kunna jämföra olika 
alternativ på rätt sätt, vilket kräver hög kompetens inom miljöområdet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 

Ulrica Fagerson Anette Johanqvist 
Ekonomichef Upphandlingschef 
Kommunledningsstaben Ekonomifunktionen 
  

 



2019-06-05

Motion till kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.

Använd Livscykelperspektiv vid upphandling
För att bättre kunna ta vårt miljö- och klimatansvar behövs bra verktyg. Ett sådant är 
Livscykelanalys (LCA). De är ganska omfattande och kräver stora insatser. Men i Göteborg har 
man tagit steget att använda Livscykelperspektiv i alla upphandlingar. Det finns inget som hindrar 
att vi lägger ett Livscykelperspektiv i våra upphandlingar omedelbart. Flera organisationer 
tillhandahåller databaser med god information för att kunna ha ett Livscykelperspektiv så nära 
Livscykelanalys som möjligt.

Därför föreslår vi att kommunen i alla upphandlingar 

• alltid efterfrågar Livscykelanalys av leverantören

• använder Livscykelanalys själv där det är möjligt

• alltid lägger ett Livscykelperspektiv

Arne Fransson, Mp

Ingemar Basth, Mp

Lite extra läsning:

https://www.sp.se/sv/index/research/LCA/Sidor/default.aspx

https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/hallbara-vardekedjor/livscykelanalys.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment

https://www.sp.se/sv/index/research/LCA/Sidor/default.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment
https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/hallbara-vardekedjor/livscykelanalys.html
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§ 173/2020 
 

Svar på motion om minskat regelkrångel 
Dnr 2019/698 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att arbete i linje med 
Rättviksmodellen pågår under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och 
sedan ge MSB i uppdrag att jobba efter den samma. 
 
Med anledning av att syftet var att förbättra kommunranking samt NKI för 
myndighetsområdena miljö men främst bygg fick miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
besvara motionen för att sedan kunna behandla ärendet i kommunfullmäktige. 
Miljöenhetens ranking och NKI är bra och där behöver man jobba för att bibehålla samt 
arbeta med de områden som är något lägre. På byggenheten arbetar man aktivt med 
förbättrade flöden, skriftlig och muntlig kommunikation, tätare möten med de sökande m.m. 
 
Resultaten i kundundersökningar har varit mycket dåliga för byggenhetens del under många 
år, men ett stort antal åtgärder har vidtagits och både ranking och NKI har förbättrats. Att 
arbeta i linje med vad Rättviksmodellen förespråkar är i dagsläget en självklarhet för 
förvaltningens ledning av enheterna under miljö- och byggnämndens ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-06 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Sammanträdesprotokoll MBN 2020-06-03 
3 Motion om Minskat regelkrångel 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att arbete i linje med 
Rättviksmodellen pågår under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.  
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-07-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om minskat 
regelkrångel 
Diarienummer 2019/698, löpnummer 2180/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att arbete i linje med 
Rättviksmodellen pågår under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och 
sedan ge MSB i uppdrag att jobba efter den samma. 
 
Med anledning av att syftet var att förbättra kommunranking samt NKI för 
myndighetsområdena miljö men främst bygg fick miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
besvara motionen för att sedan kunna behandla ärendet i kommunfullmäktige. 
Miljöenhetens ranking och NKI är bra och där behöver man jobba för att bibehålla samt 
arbeta med de områden som är något lägre. På byggenheten arbetar man aktivt med 
förbättrade flöden, skriftlig och muntlig kommunikation, tätare möten med de sökande m.m. 
 
Resultaten i kundundersökningar har varit mycket dåliga för byggenhetens del under många 
år, men ett stort antal åtgärder har vidtagits och både ranking och NKI har förbättrats. Att 
arbeta i linje med vad Rättviksmodellen förespråkar är i dagsläget en självklarhet för 
förvaltningens ledning av enheterna under miljö- och byggnämndens ansvarsområden. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och sedan ge MSB i uppdrag att 
jobba efter den samma. Basen för modellen är tidpunkten för fakturering men modellen har 
därefter utvidgats till att omfatta dialog och samverkan, till gagn för företagsklimatet i 
kommunen. Med anledning av att syftet var att förbättra kommunranking samt NKI för 
myndighetsområdena miljö men främst bygg fick miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
besvara motionen. 
 
Under 2019 skapades en företagaringång på kommunens hemsida, kursen Kommunikation 
och Bemötande är nu öppen för både miljöenheten och byggenheten och båda enheterna 
arbetar också med att skapa e-tjänster till nytta för verksamhetsutövare och kunder. 
Miljöenhetens ranking och NKI är bra och där behöver man jobba för att bibehålla samt 
arbeta med de områden som är något lägre. På byggenheten arbetar man aktivt med 
förbättrade flöden, skriftlig och muntlig kommunikation, tätare möten med de sökande m.m. 
 
Resultaten i kundundersökningar har varit mycket dåliga för byggenhetens del under många 
år, men ett stort antal åtgärder har vidtagits och både ranking och NKI har förbättrats. Att 
arbeta i linje med vad Rättviksmodellen förespråkar är i dagsläget en självklarhet för 
förvaltningens ledning av enheterna under miljö- och byggnämndens ansvarsområden. 
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Beslutsunderlag 
1 Sammanträdesprotokoll MBN 2020-06-03 
2 Motion om Minskat regelkrångel 
 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
 
 

Andreas Ekman Pär Norgren 
Tf. samhällsbyggnadschef Ställföreträdande enhetschef 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 









  
 

 

 

 
 

Motion om Minskat regelkrångel 

 
Som alla vet så har det under en längre tid funnits många synpunkter kring hur 

kommunen handlägger bygglov och utför tillsyn m.m. Något som även vi från 

Moderaterna har påpekat många gånger och anser att det är helt oacceptabelt att det 

fortsätter vara så här. Senast kunde vi läsa om det i rankingen ifrån Svenskt Näringsliv där 

kommunen backar kraftigt och ligger nu på den undre halvan av Sveriges kommuner. 

Därför anser vi att det är dags att ta ett ordentligt tag i problemen och försöka lösa dem.  

 

Den så kallade ”Rättviksmodellen” har varit ett mycket framgångsrikt arbetssätt i många 

kommuner och gett goda resultat, både inom förvaltningen och det upplevda bemötandet 

hos medborgarna. Så det bör vara rimligt att titta på den modellen och se hur de jobbar, 

för att enklare ta fram ett relevant arbetssätt som är anpassa för denna kommunen och 

dess förutsättningar. Och på så sett få en mer tillmötesgående attityd ifrån kommunen.  

 
 
 
Jag yrkar därför att: 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och 
sedan ge MSB i uppdrag att jobba efter den samma.  

 
 
 
Wiktor Öberg (M) 
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§ 198/2020 
 

Svar på motion för ställningstagande för en säkrare 
värld utan kärnvapen 
Dnr 2020/108 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att den inte rör kommunal verksamhet eller ett 
kommunalt ansvarsområde.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Evelina Karlsson (V), Jan-Olof Sundh (V), Arne 
Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att Ulricehamn ställer sig bakom International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) upprop om ett förbud mot kärnvapen.  
 
Enligt kommunallagen, 2 kap.  §§ 1–2 framgår att en kommun ansvarar för angelägenheter 
med anknytning till kommunens ansvarsområden samt att kommuner inte får ha hand om 
sådana angelägenheter som någon annan, exempelvis staten, regionen eller en annan 
kommun, har hand om.  
 
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-06-01 från kanslichef   
2 Motion för ställningstagande för en säkrare värld utan kärnvapen 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att den inte rör kommunal verksamhet eller ett 
kommunalt ansvarsområde.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag 
till beslut eller enligt Kerstin Berggrens (MP) bifallsyrkande till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag. 
 
 
Reservation    
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-06-01 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion för ställningstagande 
för en säkrare värld utan kärnvapen 
Diarienummer 2020/108, löpnummer 1774/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att den inte rör kommunal verksamhet eller ett 
kommunalt ansvarsområde.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Evelina Karlsson (V), Jan-Olof Sundh (V), Arne 
Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att Ulricehamn ställer sig bakom International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) upprop om ett förbud mot kärnvapen.  
 
Enligt kommunallagen, 2 kap.  §§ 1–2 framgår att en kommun ansvarar för angelägenheter 
med anknytning till kommunens ansvarsområden samt att kommuner inte får ha hand om 
sådana angelägenheter som någon annan, exempelvis staten, regionen eller en annan 
kommun, har hand om.  
 
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.   
 
 
Ärendet 
Motionärerna föreslår i en motion inlämnad 2020-02-24 att Ulricehamns kommun ska ställa 
sig bakom ICAN:s upprop, såsom Paris, Toronto och Sydney gjort.  
 
Uppropet går ut på att Ulricehamn som kommun ska ställa sig bakom följande skrivelse: 
”Vår kommun är djupt bekymrad över det allvarliga hot som kärnvapen utgör för samhällen 
världen över. Vår bestämda uppfattning är att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från 
detta hot. Vilken användning som helst av kärnvapen, oavsett om den sker avsiktlig eller av 
en olyckshändelse, skulle få katastrofala, långtgående och långtidsverkande konsekvenser för 
människor och miljö. Därför rekommenderar vi varmt att FN-konventionen om förbud mot 
kärnvapen undertecknas och vi uppmanar vår nationella regering att ansluta sig till den utan 
dröjsmål.”  
 
Enligt kommunallagen, 2 kap.  §§ 1–2 framgår att en kommun ansvarar för angelägenheter 
med anknytning till kommunens ansvarsområden samt att kommuner inte får ha hand om 
sådana angelägenheter som någon annan, exempelvis staten, har hand om, såsom försvars- 
eller utrikespolitik. 
 
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.   
 
Beslutsunderlag 
1 Motion för ställningstagande för en säkrare värld utan kärnvapen 

 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
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Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 

 



Motion för ställningstagande för en
säkrare värld utan kärnvapen

Sverige har ställt sig bakom de globala målen. Agenda 2030, som bland annat
syftar till att minska ojämlikhet och orättvisor i världen, ett av målen är också
att främja fredliga och inkluderande samhällen. Kommunerna spelar en viktig
roll i arbetet med de globala målen, inte minst genom den generella välfärden.
Som kommun befinner vi oss närmast invånarna och det ligger också i vårt
intresse att gentemot staten lyfta frågor som ligger utanför den kommunala
rådigheten men som påverkar våra invånares säkerhet och framtid. På det sättet
kan och bör vi från den kommunala nivån försöka påverka mål om fred och
säkerhet.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en internatio-
nell koalition av civilsamhällesaktörer i över hundra länder, som verkar för ett
förbud av kärnvapen. 2017 antog FN en konvention för just ett sådant förbud
och samma år tilldelades ICAN Nobels fredspris. ICAN har tagit initiativ till att
samla städer i arbetet för att fler länder ska ansluta sig till FN-konventionen om
förbud mot kärnvapen. Många städer världen över har redan ställt sig bakom
initiativet, exempelvis Paris, Toronto och Sydney. Ulricehamn skulle kunna göra
detsamma.

Uppropet går ut på att som stad ställa sig bakom följande skrivelse:
Vår kommun är djupt bekymrad över det allvarliga hot som kärn-
vapen utgör för samhällen världen över. Vår bestämda uppfattning
är att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot.
Vilken användning som helst av kärnvapen, oavsett om den sker
avsiktlig eller av en olyckshändelse, skulle få katastrofala, långtgå-
ende och långtidsverkande konsekvenser för människor och miljö.
Därför rekommenderar vi varmt att FN-konventionen om förbud
mot kärnvapen undertecknas och vi uppmanar vår nationella rege-
ring att ansluta sig till den utan dröjsmål.

Mot bakgrund till ovanstående yrkar Miljöpartiet de gröna tillsammans med
Vänsterpartiet att

1



• Ulricehamn ställer sig bakom ICAN:s upprop om ett förbud mot kärnva-
pen

Ulricehamn 2020-02-24

Evelina Karlsson, V Arne Fransson, MP

Jan-Olof Sundh, V Ingemar Basth, MP
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§ 199/2020 
 

Svar på motion om att kranmärka Ulricehamns 
kommun 
Dnr 2019/360 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att delar av kommunen kranmärks. Samtliga verksamheter och bolag 
förutom försäljning av flaskvatten i skolcaféterian och måltidsdryck inom välfärd omfattas.  
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) har i en motion yrkat för att Ulricehamns 
kommun och de kommunala bolagen ska ansöka om att Kranmärkas vilket innebär att 
flaskvatten slopas i verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-07-10 från kanslichef  
2 Motion om att kranmärka Ulricehamns kommun 
  
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att delar av kommunen kranmärks. Samtliga verksamheter och bolag 
förutom försäljning av flaskvatten i skolcaféterian och måltidsdryck inom välfärd omfattas.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Adela Brkic Carlsson (L), Kerstin Berggren (MP), Klas Redin (S) och Wiktor Öberg (M) yrkar 
bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-10 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att kranmärka 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2019/360, löpnummer 2565/2019 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att delar av kommunen kranmärks. Samtliga verksamheter och bolag 
förutom försäljning av flaskvatten i skolcaféterian och måltidsdryck inom välfärd omfattas.  
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) har i en motion yrkat för att Ulricehamns 
kommun och de kommunala bolagen ska ansöka om att Kranmärkas vilket innebär att 
flaskvatten slopas i verksamheterna. 
 
 
Ärendet 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson har i en motion yrkat för att Ulricehamns 
kommun och de kommunala bolagen ska ansöka om att Kranmärkas vilket innebär att 
flaskvatten slopas i verksamheterna.  
 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning avsedda för verksamheter som väljer att 
utnyttja kranvatten istället för förpackat vatten. Idag är det Svensk vatten som har tagit 
initiativet vilket möjliggör för organisationer och företag att kranmärka sig. Detta åtagande 
innebär att organisationen väljer bort flaskvattnet i förmån för kranvatten.  Sålunda är 
effekten att flaskvatten varken ska konsumeras på arbetsplatser, möten, konferenser eller 
utbildningar. Det är möjligt att kranmärka hela, delar av organisationen eller specifika 
tillställningar.  
 
Kranmärkningen är inte en certifiering. Detta innebär att den inte heller kontrolleras, således 
åligger ansvaret hos organisationen att intyga att kranmärkningen efterlevs.  
 
Det finns både miljövänliga och ekonomiska incitament till att kranmärka organisationen. 
Exempelvis anger Svensk vatten att kranvatten medför till 300 gånger mindre energi än en 
liter förpackat vatten, detta beror på att kranvatten är lokalproducerat och distribueras i 
ledningar. Ur ett ekonomiskt perspektiv är kranvatten 250 gånger billigare än en flaska i 
butik räknat på det billigaste literpriset.  
 
Med hänvisning till att kranmärkningen medför miljövänliga och ekonomiska fördelaktiga 
konsekvenser samt att motionen bidrar till kommunens hållbarhet föreslår förvaltningen att 
motionen antas för samtliga verksamheter och bolag förutom försäljning av flaskvatten i 
skolcaféterian och måltidsdryck inom välfärd. Försäljning av flaskvatten i skolkafeterian 
föreslås kommuniceras med elevråd på berörd skola för att på sikt omfattas av 
kranmärkning. Servering av kolsyrat vatten inom välfärd har en hälsoaspekt då upplevelsen 
av minskad muntorrhet lyfts fram hos många äldre som väljer kolsyrat vatten i stället för 
kranvatten. Undantagen är kommunicerade med motionsställarna.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att kranmärka Ulricehamns kommun 
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Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 

 
 
Lena Brännmar 

Trong Quang Nguyen 

Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 





Valärenden



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-23 

Tjänsteskrivelse Val av ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Bengt Bogren 
Diarienummer 2020/324, löpnummer 2218/2020 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17 § 89 att befria Bengt Bogren (SD) från uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen bordlades till nästa 
möte 2020-09-24. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ny ersättare 
Kansliet (4) 
Löneassistent 
Miljö- och byggnämnd 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kommunstyrelsens förvaltning  
  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-23 

Tjänsteskrivelse Val av ny ledamot i Stadshus AB och 
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Martin Berg 
Diarienummer 2020/325, löpnummer 2219/2020 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ledamot i Stadshus AB utses 
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17 § 90 att befria Martin Berg från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Ulricehamns stadshus AB och som ersättare i 
kommunstyrelsen. Val av ny ledamot till Ulricehamns stadshus AB och till ersättare i 
kommunstyrelsen bordlades till nästa möte 2020-09-24. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ny ledamot/ersättare 
Löneassistent 
Kansliet (4) 
Miljö- och byggnämnden 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kommunstyrelsens förvaltning  
  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-09 

Tjänsteskrivelse Val av ny huvudman i Ulricehamns 
sparbank efter Stefan Höglund 
Diarienummer 2020/361, löpnummer 2656/2020 
 
Förslag till beslut 
Till ny huvudman i Ulricehamns sparbank utses 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17 § 92 att befria Stefan Höglund (V) från uppdraget 
som huvudman i Ulricehamns sparbank. Val av ny huvudman överlämnades till val- och 
arvodesberedningen för hantering.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Ny huvudman 
Ulricehamns sparbank 
Löneassisten 
Kansliet (3) 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kommunstyrelsens förvaltning  
  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-07-28 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i Miljö- och byggnämnd - Anna-Lena Friberg 
2020/413, löpnummer 2234/2020 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Anna-Lena Friberg (S) befrias från uppdraget. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-07-28 avsäger sig Anna-Lena Friberg (S) uppdrag/en som ersättare i Miljö- 
och byggnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Miljö- och byggnämnd - Anna-Lena Friberg 

 
Beslutet lämnas till 
Anna-Lena Friberg 
Miljö- och byggnämnden  
löneassistent 
kansliet (4) 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Utredare 
Kanslifunktionen 

 



Från:                                  annalena friberg
Skickat:                             den 27 juli 2020 19:15
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Avsluta politiskt uppdrag

Hej
Jag vill avsäga mig mitt uppdrag i Miljö och byggnämnden.
På grund av att jag flyttar från kommunen kommer jag inte vara tillgänglig för uppdraget.

Hälsningar Annalena Friberg, Socialdemokraterna
-- 
Med vänlig hälsning 
Anna-Lena Friberg



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-07 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt övriga politiska uppdrag - 
Katrin Lorentzon 
2020/419, löpnummer 2286/2020 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Katrin Lorentzon(M) befrias från uppdragen. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-08-07 avsäger sig Katrin Lorentzon (M) uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsen arbetsgrupp 
lärande/välfärd och ersättare i budgetutskottet. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt övriga politiska uppdrag 

- Katrin Lorentzon (M) 
 
Beslutet lämnas till 
Katrin Lorentzon 
kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnämnden   
löneassistent 
kansliet (4) 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Utredare 
Kanslifunktionen 

 



Från:                                  Lorentzon Katrin
Skickat:                             den 7 augusti 2020 16:12
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Avsägelse

Hej, 

Härmed avsäger jag mig samtliga politiska uppdrag i kommunen. 

Med vänlig hälsning

Katrin Lorentzon, M



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-25 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som 
huvudman i Ulricehamns sparbank, Jan-Henric 
Henningson 
2020/437, löpnummer 2439/2020 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Jan-Henric Henningson (SD) befrias från uppdraget. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2020-08-24 avsäger sig Jan-Henric Henningson (SD) uppdrag som huvudman i 
Ulricehamns sparbank 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som huvudman i Ulricehamns sparbank, Jan-Henric Henningson (SD) 

 
 
Beslutet lämnas till 
Jan-Henric Henningson 
Ulricehamns sparbank  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: jan-henric henningson[jan-henric@LIVE.SE]
Skickat: 24.08.2020 20:06:31
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Huvudman

Härmed avsäger jag mig uppdraget som huvudman i Ulricehamns Sparbank eftersom jag fyllt 69 år.

Jan‐Henric Henningson
Stenbocksgatan 42 A
523 35  Ulricehamn
Tel. 0709‐712272
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