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Nr Ärende  Dnr 
1. Information från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)  
2. Information  
3. Inkomna motioner och medborgarförslag  
4. Inkomna interpellationer och frågor  
5. Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS 2021/54 
6. Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 2017/418 
7. Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
2021/5 

8. Svar på motion angående det kommunala aktivitetsstödet 2020/173 
9. Valärenden  

 
 
 
I tur att justera 2021-03-30 
Peter Nilsson (SD) och Catharina Örtendahl Rylid (M)    
Ers: Aila Kiviharju (SD) och Mattias Green Andersson (S) 
Reserv: Tommy Mårtensson (S)  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot, eller ersättare som ska tjänstgöra i  
ledamots ställe, snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.  
Ring kansliet, tel 59 50 10, eller skicka e-post till kommun@ulricehamn.se 
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§ 62/2021 
 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS 
Dnr 2021/54 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-28 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 SoL och LSS 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
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§  
 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS 
Dnr 2021/54 
 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-28 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 SoL och LSS 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
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§ 24/2021 
 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 SoL och LSS 
Dnr 2021/54 
 
 
Beredande utskottets beslut  
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen den 4 mars.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-01-28 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 SoL och LSS 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-01-28 

 

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 
SoL och LSS 
Diarienummer 2021/54, löpnummer 300/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
För det fjärde kvartalet 2020, det vill säga beslut som fattades under perioden 2020-07-01 – 
2020-09-30 har 7 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. 2 av dessa 
avser LSS boende för vuxna. Båda har erbjudits boende men överväger fortfarande beslutet. 1 
beslut rör särskilt boende för äldre enligt SoL där personen har fått erbjudande men har 
tackat nej. 2 beslut avser hemtjänst enligt SoL, där den ena personen har tackat nej på grund 
av covid-19. Den andra personen har fått delvis avslag och ärendet har skickats vidare till 
förvaltningsrätten. 1 beslut avser ledsagning enligt SoL där personen har fått delvis avslag på 
insatsen och ärendet har skickats vidare till förvaltningsrätten. 1 beslut rör korttid/växelvård 
där personen har tackat nej på grund av covid-19. 
 
 
 21 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 5 av dessa besluten avser bostad 
för vuxna enligt LSS, där 4 av de har fått erbjudande, 2 har tackat nej, 2 överväger 
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fortfarande beslutet och 1 har en annan institutionsplacering för tillfället. 8 beslut om särskilt 
boende för äldre enligt SoL har återrapporterats. Samtliga har fått erbjudande, 6 personer 
har tackat nej, 1 vill avvakta och 1 har tackat ja där man inväntar verkställighet. 5 beslut om 
kontaktperson, 4 enligt LSS och 1 enligt SoL. 3 personer vill avvakta och 2 personer finns det 
inga lämpliga kontaktpersoner till. 2 beslut avser korttidsvistelse enligt LSS, där 1 person 
tackat nej och 1 person har fått insatsen verkställd till 50% i väntan på att hitta en lämplig 
utförare.  
 
 
1 beslut har verkställts efter tre månader. Beslutet avser kontaktperson enligt LSS, orsaken 
till att beslutet verkställdes efter tre månader var att det var svårt att hitta en lämplig 
utförare.  
 
3 beslut blivit avslutade av annan anledning än verkställande. Där besluten 2 gällde 
Kontaktperson enligt SoL och 1 avser hemtjänst enligt SoL. Samtliga beslut har personen 
avslutad insatsen på egen begäran.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2020-07-01 – 2020-09-30 har 1388 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 36 
Funktionsnedsättning  SoL 24 
Individ- och familjeomsorg SoL 922 
Äldreomsorg SoL 406 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 SoL och LSS 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 4, 2020 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Boende för 
vuxna 

FN/LSS 200910  Överväger 
erbjudandet 
 

M 2002 

Boende för 
vuxna  

FN/SoL 200924  Överväger 
erbjudandet 
 

M 2002 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200925  Personen har 
erbjudits boende 
201124 och tackat 
nej 
 

K 1930 

Hemtjänst ÄO/SoL 200922  Personen har 
erbjudits insatsen 
2020-10-29 och 
tackat nej på 
grund av covid-19 
 

K 1936 

Ledsagning ÄO/SoL 200812  Personen har fått 
del avslag på 
insatsen.  
 

K 1992 

Hemtjänst ÄO/SOL 200812  Personen har fått 
del avslag på 
insatsen 
 

K 1992 

Korttidvistels
e/växelvård 

ÄO/SOL 200708  Tackat nej till 
erbjudandet på 
grund av covid-19 

K 1931 
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Sektor välfärd

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Boende för 
vuxna 

FN/LSS 200115  Fått erbjudande 
201222 men har 
tackat nej. 
 

M 1998 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Saknas ledig 
bostad. Har blivit 
erbjuden boende i 
annan kommun 
men tackat nej. 
Har särskilt 
boende enligt SoL 
sedan 180930 i 
väntan på bostad 
 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180319  Personen har 
blivit erbjuden 
boende 201016 
Överväger 
beslutet. 
 

M 1989 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190611  Erbjuden boende 
201218, överväger 
fortfarande 
erbjudandet 
 

M 1999 

Boende för 
vuxna 
 

FN/LSS 181105  Tidigare felaktigt 
rapporterats som 
beslut enligt LSS. 
Saknas ledig 
plats, Personen 
har en annan 
placering enligt 
SoL i väntan på 
bostad 
 

K 1995 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 190312  Fått erbjudande 
200106, 200428 
och 200723, 
tackat nej. 
 

K 1936 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 180530  Fått erbjudande 
180827, 190903, 
200120 och 

K 1928 
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Sektor välfärd

200803, tackat 
nej 
 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 190319  Fick erbjudande 
19118, 200418 
och 200928, 
tackade nej 
 

M 1941 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 190705  Fått erbjudande 
190802 och 
191021. Vill ej ta 
emot insatsen 
 

K 1961 

Kontaktper
son 

FN/LSS 190801  Personen önskar 
ingen ny kontakt 
person i nuläget 
 

K 1963 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200217  Fick erbjudande 
200220, ville 
avvakta 
 

M 1940 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200110  Fått erbjudande 
200506. Tackade 
ja, inväntar 
verkställandet. 
 

M 1953 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SoL 200121  Fått erbjudande 
201022, tackat nej 
 

M 1967 

Kontaktper
son 

FN/LSS 200630  Saknar lämplig 
uppdragsgivare 

K 1968 

Kontaktper
son 

FN/LSS 200608  Avvaktar med 
kontaktperson på 
grund av att få 
igång andra 
insatser först. 

K 2002 

Korttidsvistel
se 

FN/LSS 200501  Uppdraget 
verkställs i 
omfattningen av ca 
50% och arbete 
pågår med att hitta 
lämplig ersättare 
som kan ta sig an 
uppdraget enligt 

M 2008 
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Sektor välfärd

dess beslutade 
omfattning. 

Korttidsvistel
se  

FN/LSS 200618  Individen är 
erbjuden. 
Föräldrarna har 
tackat nej i väntan 
på beslut av annan 
sökt insats 

M 2009 

Kontaktpers
on 

FN/LSS 200618  Vårdnadshavare vill 
avvakta med 
insatsen 

M 2009 

Kontaktpers
on 

FN/SOL 200525  Har ej funnits 
lämplig 
kontaktperson. 
Men nu finns det 
en. Väntar på 
startdatum 

M 1997 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 200625  Fått erbjudande 
200722, tackat nej 

K 1935 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SOL 200604  Fått erbjudande 
200804, tackade 
nej. Inte fått mer 
erbjudande, känner 
sig bättre vill vara 
kvar hemma 

K 1928 
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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Kontaktper
son 

FN/SOL 200427  201001 Har inte 
funnits en 
lämplig 
uppdragsg
ivare 
 

K 1960 

 

Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Kontaktper
son 

FN/SOL 190222  200831 Personen 
ville 
avsluta 
insatsen 
 

K 1983 

Kontaktper
son 

FN/SOL 200324  210114 Personen 
ville inte 
ha 
insatsen  
 

K  1992 

Hemtjänst 
 

ÄO/SoL 200507  200828 Personen 
återtog sin 
ansökan 
 

M 1965 
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§ 63/2021 
 

Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/418 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 

Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som inrymmer 
samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas.  

Ordförande informerar att det till protokollet förs att det överlämnats 2094 
namnunderskrifter för bevarandet av högstadiet i Timmele. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-03 från tf. kommunchef 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut är att 
förvaltningen får i uppdrag: 

- Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i Ulricehamns kommun 
med placering i Ulricehamns tätort. Planeringen av ytorna ska göra det möjligt att i 
framtiden rymma 550 elever per skolenhet. 

- Att planera så att en av de två högstadieskolorna i centralorten skall gå att bygga ut 
vid behov. 

- Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande 
Stenbocksskolan. 

- Att beslut, från KF 2018-01-25 § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som 
inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas. 

 
Mikael Levander (NU), Dan Ljung (V) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till ordförandens 
förslag till beslut. 
 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Klas Redins (S) förslag till beslut. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Klas Redins (S) förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
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§  
 

Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/418 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 

Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som inrymmer 
samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-03 från tf. kommunchef 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Underlaget för inriktningsbeslut för kommunens högstadieskolor överlämnas för vidare 
politisk hantering.  
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§ 25/2021 
 

Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/418 
 
 
Beredande utskottets beslut  
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen 4 mars.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-03 från tf. kommunchef 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Underlaget för inriktningsbeslut för kommunens högstadieskolor överlämnas för vidare 
politisk hantering.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-02-03 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut 7-9-skolor i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2017/418, löpnummer 335/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Underlaget för inriktningsbeslut för kommunens högstadieskolor överlämnas för vidare 
politisk hantering.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
 
Förvaltningen får i uppdrag: 
 

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
- Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020 att återremittera ärendet för att 
åstadkomma politiska samtal så att ett beslut som påverkar Ulricehamns kommun under 
lång tid framöver beslutas av en majoritet av de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.  
 
Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017 och 2018 fått i uppdrag att 
utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen innehåller fyra 
delutredningar delvis beroende av varandra för beslut. Vissa delar har färdigställts och 
kommunfullmäktige har den 19 december 2019 beslutat om inriktning för ny F-6 skola i 
centralorten. I andra delar pågår utredningen fortfarande bland annat genom beredning i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp.   
 
Kommunstyrelsens ordförande har fört dialog med samtliga gruppledare för de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och bedömt förutsättningarna för ett 
nytt och reviderat inriktningsbeslut avseende kommunens högstadieskolor. Genom ett 
inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen 
avseende 7-9 skolorna i kommunen. 
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Förvaltningen får i uppdrag: 
 

 Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele 

 Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna 
 Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola 
 Att utreda behovet av en resursskola/skolakut 
 Att beslut, från KF 2018-01-25 §9 om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Tf Kommunchef  
 
 
 

Lena Brännmar   
Tf kommunchef  
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§ 64/2021 
 

Budget och verksamhetsplan år 2021 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2021/5 
 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december 
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-05 från tf. kommunchef 
2 Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 
3 Budget och verksamhetsplan 2021 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
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§  
 

Budget och verksamhetsplan år 2021 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2021/5 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december 
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-05 från tf. kommunchef 
2 Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 
3 Budget och verksamhetsplan 2021 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Beredande utskottet 
2021-02-22 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 26/2021 
 

Budget och verksamhetsplan år 2021 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2021/5 
 
 
Beredande utskottets beslut  
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen 4 mars.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december 
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-02-05 från tf. kommunchef 
2 Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 
3 Budget och verksamhetsplan 2021 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-02-05 

Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsplan år 
2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2021/5, löpnummer 418/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december 
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
 
Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 december 
2020 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända 
densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Förbundet kommer under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär motsvarande 
ca 1,5 mnkr. Detta till följd av den beräkningsmodell som råder gällande förmånsbestämd 
ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk att förbundet kommer att uppvisa ett 
underskott vid årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 2021 är knappt 10 
mnkr, det finansiella målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget 
kapital innebär att ett eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets 
verksamhet i stort.  
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 93 201211 Budget och verksamhetsplan 2021 
2 Budget och verksamhetsplan 2021 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
 
 

Lena Brännmar  
Tf. kommunchef   
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Budget och verksamhetsplan 2021 
Diarienummer: 2020/SKF0191 
 
Beslut 
Direktionen antar för egen del Budget och verksamhetsplan för 2021 efter justering av mätetalet 
gällande enkäter till 85 % och översänder densamma till medlemskommunerna för godkännande 
 
Direktionen antar beslutad Plan och budget för Närvårdssamverkan efter komplettering av Styrgrupp 
Närvård 
 
Sammanfattning 
Förbundets samlade budget för 2021 visar en omsättning om drygt 86 mnkr. Ökningen jämfört med 
2020 härrör till statliga medel inom välfärdsområdet motsvarande 5 mnkr. 
 

  
2021 

 
2020 

 

INTÄKTER  86 329 005 80 193 252 
KOSTNADER    
Personal  30 005 664 27 897 206 
Övriga kostnader  9 007 062 9 182 716 
Tjänster  47 316 278 43 083 890 
SUMMA KOSTNADER  86 329 005 80 163 812 
RESULTAT  0 29 440 

 
Förbundet kommer under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär motsvarande  
ca 1,5 mnkr. Detta till följd av den beräkningsmodell som råder gällande förmånsbestämd 
ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk att förbundet kommer att uppvisa ett underskott vid 
årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 2021 är knappt 10 mnkr, det finansiella 
målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget kapital innebär att ett 
eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets verksamhet i stort. Då 
kostnaden inte är möjlig att påverka och av engångskaraktär, bör synnerliga skäl anses föreligga. 
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.  
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

1.1 Organisation och verksamhetsidé 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som 
beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och 
som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser Boråsregionen representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för 
VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt 
ägarrepresentanter till delägda bolag. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på 

regional nivå 

1.2 Verksamhetsområden 

Förbundets verksamhet handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och 
delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Arbetet är indelat i två områden kopplat till de 
politiska beredningarna. 
 
I ansvarsområdet Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, 
kollektivtrafik, tillväxt, kultur, digitalisering, miljö, besöksnäring samt näringsliv. 
 
I välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och 
familjeomsorg. Inom området kompetens ingår alla skolformer, men inriktningen är gymnasie- och vuxenutbildning 
som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.   
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom 
verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå. 

1.3 Delägarskap 

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolaget Gryning Vård AB; ett gemensamt bolag för de offentliga sociala 
institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den 
gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exklusive Göteborgsregionen. Till detta finns även 
VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland, som på regional nivå ska 
företräda och samordna kommunernas intressen.  
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2 Budget och finansiering 

2.1 God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. 
Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande och riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för 

Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 

- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer 

och beslut 

2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst 

sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

2.1.1 Finansiella mål 

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2021 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

2.2 Förbundets samlade verksamhet 

Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med 
Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, 
Navet science center och Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av 
medlemskommunerna. Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen.  
 

  
2021 

 
2020 

 

INTÄKTER  86 329 005 80 193 252 

KOSTNADER    

Personal  30 005 664 27 897 206 

Övriga kostnader  9 007 062 9 182 716 

Tjänster  47 316 278 43 083 890 

SUMMA KOSTNADER  86 329 005 80 163 812 

RESULTAT  0 29 440 

 
Förbundet kommer under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär motsvarande ca 1,5 mnkr. Detta till 
följd av den beräkningsmodell som råder gällande förmånsbestämd ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk 
att förbundet kommer att uppvisa ett underskott vid årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 
2021 är knappt 10 mnkr, det finansiella målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget 
kapital innebär att ett eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets verksamhet i stort. Då 
kostnaden inte är möjlig att påverka och av engångskaraktär, bör synnerliga skäl anses föreligga.  
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2.3 Förbundskansli 

Medlemsavgiften för 2021 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och  
37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.  
 

  
2021 

2020 
Inkl admin, välfärd & kompetens 

INTÄKTER   4 536 209 13 636 070 

KOSTNADER    

Personal  3 285 526 10 802 023 

Övriga kostnader  92 715 1 516 393 

Tjänster  1 157 968 1 317 654 

SUMMA KOSTNADER  4 536 209 13 636 070 

RESULTAT  0 0 

 

2.4 Administration 

Administrationens intäkter består av del av medlemsavgiften samt projektmedel. Den faktiska omsättningen är 
högre, men justeras genom den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader. 
 

  2021 

INTÄKTER   2 719 655 

KOSTNADER  

Personal  1 116 345 

Övriga kostnader  207 357 

Tjänster  1 395 953 

SUMMA KOSTNADER  2 719 655 

RESULTAT  0 

 

2.5 Välfärd och kompetens 

Intäkterna består dels av medlemsavgift, dels projektmedel inom välfärd och kompetens. 
 

  2021 

INTÄKTER   6 600 411 

KOSTNADER  

Personal  4 857 760 

Övriga kostnader  301 859 

Tjänster  1 440 792 

SUMMA KOSTNADER  6 600 411 

RESULTAT  0 
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2.6 Utvecklingsmedel och projekt 

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr 
och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra 
externa parter. Pågående interna projekt omsätter ca 25 000 tkr. 
 

  2021 2020 

INTÄKTER   43 506 005 38 715 156 

KOSTNADER   

Personal  3 538 856  

Övriga kostnader  210 573  

Tjänster  39 710 396  

SUMMA KOSTNADER  43 506 005 38 715 156 

RESULTAT  0 0 

 

2.7 Business Region Borås 

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 
600 tkr från 2020 för icke utförda aktiviteter. 
  

  2021 2020 

INTÄKTER   1 958 436 1 352 190 

KOSTNADER   

Personal  766 400 521 245 

Övriga kostnader  307 857 322 452 

Tjänster  884 178 508 493 

SUMMA KOSTNADER  1 958 436 1 352 190 

RESULTAT  0 0 

 

2.8 Dataskyddsombud 

Medverkande kommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Medverkar gör också flera av kommunernas majoritetsägda bolag, Södra Älvsborgs Räddningsförbund och 
Sjuhärads Samordningsförbund. Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande 
kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.  
 

  2021 2020 

INTÄKTER   2 446 957 2 409 312 

KOSTNADER   

Personal  1 843 836 1 730 963 

Övriga kostnader  145 715 144 408 

Tjänster  457 406 533 941 

SUMMA KOSTNADER  2 446 957 2 409 312 

RESULTAT  0 0 
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2.9 Medarbetarcentrum 

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut 
upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till 
avtalskommuner och övriga.  
 

  2021 2020 

INTÄKTER   2 888 944 2 900 000 

KOSTNADER   

Personal  2 483 633 2 394 705 

Övriga kostnader  128 572 144 462 

Tjänster   276 738 360 833 

SUMMA KOSTNADER  2 888 944 2 900 000 

RESULTAT  0 0 

 

2.10 Navet science center 

Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. 
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda 
tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma 
att sökas för att finansiera projekt. 
 

  2021 2020 

INTÄKTER   18 581 160 18 899 830 

KOSTNADER   

Personal  10 329 462 10 803 679 

Övriga kostnader  7 496 698 6 914 093 

Tjänster  755 000 1 152 618 

SUMMA KOSTNADER  18 581 160 18 870 390 

RESULTAT  0 29 440 

 

2.11 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.   
 
Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader 
fördelas utifrån invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas 
för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar en intäkt om 800 tkr från 2020.   
 

  2021 2020 

INTÄKTER   3 091 229 2 280 694 

KOSTNADER   

Personal  1 737 666 1 644 591 

Övriga kostnader  115 715 140 908 

Tjänster  1 237 848 495 195 

SUMMA KOSTNADER  3 091 229 2 280 694 

RESULTAT  0 0 
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3 Mål och styrande dokument 

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  
 
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional 
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt 
prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands 
gemensamma vision om Det goda livet.  
 
Då den regionala utvecklingsstrategin för kommande programperiod ännu inte är beslutad, blir 2021 ett 
övergångsår. En ny delregional utvecklingsstrategi med fokusområden kommer att tas fram under året. Inom 
kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning. 

3.1 Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv 

Inom ramen för arbetet med Framtidsbild Boråsregionen har kommunerna lyft fram tre prioriterade områden de 
anser lämpar sig väl för samverkan; digitalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning. Fokus kommer även att 
ligga på de fyra kraftsamlingarna i den kommande regionala utvecklingsstrategin 2021-2030 där förslaget är 
fullföljda studier, digitalisering, elektrifiering och cirkulera affärsmodeller och hur vår delregion ska arbeta med 
dessa.  

3.2 Fokusområden 

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För 
att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social 
välfärd formulerats.  
 

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

3.3 Mål 2021 

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt 
Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.  

3.3.1 Utvecklingsmedel 

Syftet med de delregionala utvecklingsmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av utvecklingsmedel sker utifrån 
en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. 
Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan 
sökas inom områdena tillväxt, kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av 
de delregionala planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Ny delregional utvecklingsstrategi 2021–
2030, BRUS, antagen  
Arrangera temadag med 
utvecklingsprojekt  

Delregionala 
utvecklingsmedel  
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3.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

Alla kommuner ska nå minst värdet 3,0 
(godkänd) i Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning inom områdena 
Upphandling, Kommunens service, 
Tjänstemännens attityder, Politikernas 
attityder, Sammanfattande omdöme 

Näringsliv/BRB 

Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst en skarp förfrågan per år som 
leder till 1-2 internationella 
företagsetableringar på fem års sikt 

Näringsliv/BRB 

Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument kompetensförsörjnings-
arbete antaget  

Kompetens 

Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 

 

3.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Verksamhet 
Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

85 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida kunskap 

Välfärd 

Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

 

3.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam strukturbild ska vara 
vägledande för Boråsregionens utveckling  

Beslutad strukturbild Samhällsplanering 

Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Digitalisering 

Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Samtliga 
verksamheter 

 

3.3.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 

Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 
Fossilfri 
Boråsregion 

Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Regional avfallsplan antagen i samtliga 
kommuner 

Regional 
avfallsplan 
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3.3.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två 
förstudier samt två samverkansprojekt 
som bidrar till att uppfylla målen i den 
delregionala kulturplanen 

Kultur 

Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism och 
besöksnäring framtagen, förslag till 
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen 
framtagen 

Destination 
Boråsregionen 

 

3.3.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur  

Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur och 
kollektivtrafik 

 

3.3.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 
85 % av kommunerna är nöjda med det 
stöd de fått i framtagande av lokal plan 
för suicidprevention 

Välfärd 

Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 
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4 Dataskyddsombud 

4.1 Uppdrag och syfte 

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra 
tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten 
hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, 
kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. 
Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll 
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter; 
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos 
allmänheten. Under 2021 är ambitionen att öka det proaktiva arbetet. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges 
också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

4.2 Mål 2021 

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten 
 

Mål Mätetal 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret verktyg som 

skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~75) ska under året ha genomfört 
minst en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~16) ska under året ha 
genomfört minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör 

den personliga integriteten 
• Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i 

det interna arbetet med kulturfrågor som rör 
den personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i de kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) 
och mer komplexa (20) frågor och utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (10) 
för att informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) 
samt publicera ca 4 nyhetsbrev 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp 

vid personuppgiftsincidenter 
• Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen 

för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och 
bekräftade personuppgiftsincidenter (20) 

• DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten 
som önskar hjälp med ärenden, information med mera. 
Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren 
inom 5 arbetsdagar 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska fortlöpande ses som en 

självklar partner när det gäller 
dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta 
värdefulla nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta 
nätverk (6) och utbildningar (4) 

Planera 
• Skapa än mer relevant innehåll till de 

kommunala verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av gångna periodens 
verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och 
skapa relevant verksamhetsplan och budget 
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5 Medarbetarcentrum 

5.1 Uppdrag och syfte 

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam 
personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt 
individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för 
välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum 

inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

5.2 Mål 2021 

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. 
 

Mål Mätetal 
• Marknadsföra Medarbetarcentrums 

verksamhet för ökat användande  
 

• Tillhandahålla ett attraktivt utbud av 
tjänster utifrån kommunernas behov 
 
 
 

• Bidra till personalrörlighet genom 
jobbmatchning 
 
 
 

• Bidra till att nödvändig kunskap och 
kompetens finns hos cheferna i 
medlemskommunerna genom 
ledarskapsprogrammet 

 
• Genom grupputvecklingsinsatser vara 

ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i 
arbetet med organisatorisk och social 
arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa 
hos medarbetarna, högre prestationer i 
grupper och för ökad attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Tre nyhetsbrev 
• Uppdaterad broschyr 

 
• Årlig dialogträff med kommunernas ledningsgrupper 
• Årlig dialogträff med HR-avdelningen på respektive 

förvaltning och kommun 
• Fyra styrgruppsmöten 

 
• Ha full tillgänglighet att utföra basverksamheten med 

reflekterande samtal och jobbmatchning alla arbetsdagar 
• 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med det reflekterande 

samtalet 
 

• 90 % av deltagarna på ledarskapsprogrammet ska ange att 
de rekommenderar utbildningen till annan 

 
 

 
• Vid kortare uppdrag: 90 % av cheferna ska vara nöjda med 

insatsen 
• Vid längre uppdrag: Gruppens prestation ska ha ökat med 

minst 10 %  
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6 Navet science center  

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att öka lusten 
till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och 
samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar 
utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett 
sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.  

6.2 Mål 2021 

Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtalskommun. Navet följer 

förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på 
Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, 
organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen. 
 

6.2.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal 
Stimulera ökat entreprenörskap 
genom att verka för att 
använda och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för minst 10 klasser  
• Ungdomsaktivitet på sommaren med minst 20 ungdomar 
• Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 

för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 
elever 

• Upparbeta minst fyra nya företagskontakter 

 

6.2.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal 
Navet bidrar till ökad 
måluppfyllelse i ämnena 
naturvetenskap, teknik och 
matematik 
 
 

• Möten med utvecklingsansvariga i avtalskommunerna 
• Analys av måluppfyllelsen i avtalskommunerna 
• Analys, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och måluppfyllelse, 

minst två seminarier med personalen 
• Utveckling av filial-idén tillsammans med Svenljunga kommun 
• En ny utställning för de allra yngsta med Tunda som huvudperson 
• Minst 15 000 elever på Navet-teman 
• Minst 500 elever på teman i matematik 
• Minst 500 elever i teman om programmering 
• Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala 

målen 
• Minst två nya teman tas fram under året 
• Minst två utvärderingar av skolprojekt 
• Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik 
• Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 
• Minst 500 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 
• Minst 800 lärarutbildningsdagar i skolutveckling 
• Totalt minst 2000 lärarutbildningsdagar 

Verka för att fler unga fullföljer 
sina studier 

• Navet fortsätter sitt nätverkande i två utsatta områden i Borås för att få 
kontakt med föräldrar och barn, med minst sex träffar 

• Interkulturell dialog intern och externa aktiviteter 
• Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås 
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• Genomför ett drogförebyggande tema tillsammans med Folkhälsan, 
Polisen och Soc i tre områden i Borås. Temat engagerar elever, lärare 
och föräldrar 

• Eftermiddagsgrupper med elever från åk 5-6 elever från Norrby 
• Fortsatt utveckling av skolutvecklingsprojektet i Tranemo med minst 20 

träffar, handledning av rektorer, processledare (lärare) och elevhälsa 
• Uppstart av ett skolutvecklingsprojekt på en 7 till 9 skola  
• Skapa en maker space, en plats för alla att komma och förverkliga, 

utveckla sina idéer 

Navet är en arena för teknik 
och vårdyrken 

• Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras 
för ungdomar 

• Navet genomför tekniktema med minst 250 elever i årskurs 8 
• Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 100 elever 

Navet bidrar till ökad digital 
kompetens 

• Navet genomför utbildningar i programmering på uppdrag av Skolverket 
• En digital plattform för Navets pedagogiska program och 

undervisningsmaterial utvecklas 
• Navet utvecklar kommunikationen med skola och allmänhet, genom 

livesändningar och inspelat material 
• Fortsatt samarbete med Svenljunga kommun kring digitalisering av 

skolan 
• Utvecklingsprojekt kring digital kompetens inom förskolan och 

matematik 
• Digital maker space för allmänheten färdigställs 
• Idéer för Escape-room med hjälp av VR teknik tas fram 
• En digital matris för utomhuspedagogiken tas fram 

Navet stimulerar intresse och 
ökar allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

• Verksamheten Hubben startar och engagerar allmänheten i 
framtidsfrågor 

• Navet börjar i samarbete med Science park Borås bygga upp en arena för 
samhällsutveckling 

• Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt/regionalt 
• Minst fem föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp 
• Synas i minst tre lokala medier 
• Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital 
• Publicera minst 20 sidor i Borås tidning 
• Intern grupprocessutbildning genomförs, minst två tillfällen med extern 

processledare 
• Bygger en utställning av Borås Stads biologiska museum 
• Ett virustema/miniutställning tas fram 
• Teman för allmänheten på Ramshulan 

 

6.2.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal 
Navet stimulerar intresse och 
ökar kunskapsnivån om Agenda 
2030 

• Navet utvecklar Hubben, ett område/utställning kring Agenda 2030 som 
är en öppen arena för alla.  

• Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen   
• Under 2021 huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en innovations hub 

tillsammans med Borås Stad och Science park 
• Temat Drömstaden genomförs med minst tio klasser 
• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare 

minst en kommun 
• Utbildningsdag med tjänstemän i minst två kommuner på tema Agenda 

2030 
• Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam 
• Den regionala Hållbarhetsfestivalen genomförs hösten 2021 
• Minst tio utbildningar i Agenda 2030 genomförs 
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6.2.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter 

Mål Mätetal 
Navet ska verka lokalt, 
regionalt, nationellt och 
internationellt gällande 
framtidsfrågor 

• Verksamheten Hubben ska definieras som en arena för 
samhällsutveckling av organisationer och allmänhet 

• En hybridarena skapas som är kopplad till Hubben där många lokala, 
regionala, nationella och internationella möten sker   

• I ICLD projket med Da Nang genomförs utbildningar och möten 
• Arbeta för ett nytt avtal med Högskolan Borås 
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7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

7.1 Uppdrag, syfte och målbild 

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag 
att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av 
kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, 
specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2021 där 
nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad och skapa mervärde för invånarna 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar 
mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på 
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

7.2 Målindikatorer 2021 

För att uppnå ovanstående målbild ska följande målindikatorer uppfyllas;  
 
• Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska månadsvis under 2021 alltid vara max 15 % 
• Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 % 
• Rätt information ska finnas i SAMSA. Egengranskning ska genomföras en gång per år, efterföljt av ett 

förbättringsarbete 
• Andelen SIP ska vara 50 % av genomförda planeringsmöten 2020 (3 600 st). Detta innebär ett målvärde på 

1 800 st SIP 
• Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 

månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin)  
 

Ovanstående målindikatorer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten 
återförs till Delregionalt politiskt samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. 
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8 Treårsplan 

Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. 
 

 2021 2022 2023 2024 

    
INTÄKTER 86 329 005 85 821 630 86 724 263 87 637 034 

KOSTNADER     

Personal 30 005 664 30 466 161 31 227 815 32 008 510 

Övriga 9 007 062 9 284 894 9 517 017 9 754 942 

Tjänster 47 316 278 47 378 609 48 563 074 49 777 151 

SUMMA KOSTNADER 86 329 005 87 129 665 89 307 906 91 540 604 

EFFEKTIVISERINGAR 0 -1 308 035 -2 583 643 -3 903 570 

RESULTAT 0 0 0 0 
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§ 65/2021 
 

Svar på motion angående det kommunala 
aktivitetsstödet 
Dnr 2020/173 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det 
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av 
kommunens barn- och ungdomsföreningar. När myndigheterna uppmanar folk att stanna 
hemma leder detta till att föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas. 
Motionärerna föreslår att kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas och har fem yrkanden. 
 

1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 

ungefär lika stort stöd som 2019. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar 

krisen som varit/är 
Yrkandet anses därmed vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kultur 
och fritid gör avvägningar från fall till fall. 

 
4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på 

bred front till föreningslivet 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 

5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-25 från servicechef 
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2 Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd.  
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§  
 

Svar på motion angående det kommunala 
aktivitetsstödet 
Dnr 2020/173 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det 
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av 
kommunens barn- och ungdomsföreningar. När myndigheterna uppmanar folk att stanna 
hemma leder detta till att föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas. 
Motionärerna föreslår att kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas och har fem yrkanden. 
 

1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 

ungefär lika stort stöd som 2019. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar 

krisen som varit/är 
Yrkandet anses därmed vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kultur 
och fritid gör avvägningar från fall till fall. 

 
4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på 

bred front till föreningslivet 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 

5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-25 från servicechef 
2 Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
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§ 27/2021 
 

Svar på motion angående det kommunala 
aktivitetsstödet (M) 
Dnr 2020/173 
 
 
Beredande utskottets beslut  
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen 4 mars.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det 
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av 
kommunens barn- och ungdomsföreningar. När myndigheterna uppmanar folk att stanna 
hemma leder detta till att föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas. 
Motionärerna föreslår att kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas och har fem yrkanden. 
 

1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 

ungefär lika stort stöd som 2019. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar 

krisen som varit/är 
Yrkandet anses därmed vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kultur 
och fritid gör avvägningar från fall till fall. 

 
4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på 

bred front till föreningslivet 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 

5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 

 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-25 från servicechef 
2 Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-05-25 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående det 
kommunala aktivitetsstödet 
Diarienummer 2020/173, löpnummer 1390/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosedda med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av 
stöd och bidrag samt under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det 
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av 
kommunens barn- och ungdomsföreningar. När myndigheterna uppmanar folk att stanna 
hemma leder detta till att föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas. 
Motionärerna föreslår att kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas och har fem yrkanden. 
 

1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 

ungefär lika stort stöd som 2019. 
Yrkandet anses tillgodosett med hänvisning till beslut om tillfällig ändring av stöd och 
bidrag KF §127/2020 och förvaltningens förslag om tillfällig ändring för 2021. 

 
3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar 

krisen som varit/är 
Yrkandet anses därmed vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kultur 
och fritid gör avvägningar från fall till fall. 

 
4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på 

bred front till föreningslivet 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 
 

5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram 
nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. 

 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige skriver Wiktor Öberg och Katrin Lorentzon (M) att det 
lokala aktivitetsstödet är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för många av 
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kommunens barn- och ungdomsföreningar. Stödet baseras på antalet sammankomster och 
deltagare i form av träningar, tävlingar, utbildningar samt andra träffar och möten i 
respektive förening. När myndigheterna uppmanar folk att stanna hemma leder detta till att 
föreningarnas sammankomster ställs in och att stödet påverkas. Motionärerna föreslår att 
kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd skall användas 
och har fem yrkanden. 
 

1. Att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för 
aktivitetsstöd skall användas 
 

Efter beslut om tillfällig ändring av stöd och bidrag KF §127/2020 kan yrkandet anses vara 
tillgodosett. Beslutet innebär att flera bidragsformer tillämpas mer flexibelt under 2020, 
bland annat aktivitetsstödet. Hela bidraget har betalats ut. Förvaltningen har föreslagit att 
den tillfälliga förändringen även ska gälla 2021.  
 

2. Att bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 
ungefär lika stort stöd som 2019. 
 

För att göra en rättvis höjning av bidraget för varje aktivitet krävs ett mycket omfattande och 
genomgripande arbete. Förvaltningen bedömer att det istället är bättre att använda sig av 
2019 års deltagarantal och aktiviteter. Givetvis med det förbehållet att föreningar som fått 
fler bidragsberättigade deltagare och aktiviteter får tillgodoräkna sig det. Detta kommer 
också att ske genom beslutet att tillfälligt ändra stöd och bidrag under 2020KF §127/2020. 
Om förslag att förlänga den tillfälliga ändringen antas av KF kommer 2019 års siffror ligga till 
grund även för 2021 års bidrag och stöd. Yrkandet anses därmed vara tillgodosett. 
 

3. Eventuellt nya föreningar får en flexibel bedömning så att de klarar 
krisen som varit/är 
 

Under 2020 har inga nya föreningar startats upp, men om det skulle göras under 2021 så gör 
verksamhet kultur och fritid avvägningar från fall till fall. Yrkandet anses därmed vara 
tillgodosett. 
 

4. Kommunen tillsätter en grupp som ska inventera behovet av stödet på 
bred front till föreningslivet 

 
Nuvarande riktlinje för föreningsbidrag och stöd antogs under 2019 och gäller till och med 
2022. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningens verksamheter som betalar ut 
bidrag kommer att bildas under 2021. Enkät och dialogmöten kommer att genomföras med 
föreningslivet för att fånga in de behov som finns. Yrkandet anses vara under genomförande 
med hänvisning till det arbete som verksamhet kultur och fritid kommer att genomföra 
under 2021. 
 

5. Att den gruppen får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa det akuta problemet utan också möta framtidens utmaningar 

 
Yrkandet anses vara under genomförande med hänvisning till arbetet med att ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag och stöd. Arbetet kommer att påbörjas under 2021 och vara 
klart för att lägga fram nya riktlinjer för antagande innan 2022 års slut. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Motion angående det kommunala aktivitetsstödet 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
 Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 
  



  
 

 

 

 
 

 
Motion ang. det kommunala aktivitetsstödet. 
 

Det lokala aktivitetsstödet i kommunen är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla för 

många av kommunens barn- och ungdomsföreningar. Stödet baseras på antalet 

sammankomster och deltagare i form av träningar, tävlingar, utbildningar samt andra träffar 

och möten i respektive förening. 

 

När nu myndigheterna uppmanar folk att stanna hemma leder detta till att föreningarnas 

sammankomster ställs in. Folkhälsomyndigheten har förvisso uppmanat till att idrottsrörelsen 

skall fortsatt hålla i träningar. Men om samhället i övrigt uppmanas till att vara försiktiga får 

det också konsekvenser för föreningslivet då det uppstår en kollektiv oro. Många av 

föreningarna har dessutom inomhusaktiviteter där flertalet deltagare samlas på mindre ytor. 

För att föreningarna ej skall drabbas ekonomiskt hårt av detta krävs en justering av 

bidragsnivån och en öppen samt flexibel syn på bidraget för år 2020. 

 

Ta också med i beräkningen att när denna pandemi lagt sig kommer vi i Sverige att stå inför 

nya problem som skall lösas med arbetslöshet och allt vad det medför. I det läget kan 

föreningslivet vara en stor resurs. De kan erbjuda träningar och sammankomster under dagtid 

för att bistå samhället till en god folkhälsa, fysiskt och mentalt. Det klaras inte om 

föreningarna inte har medel och resurser för att möte denna efterfrågan. För många föreningar 

kan stödet de får vara direkt avgörande om de kan bedriva verksamhet eller behöver avveckla 

verksamheten. 

 

Riksidrottsförbundet (RF) har fattat ett beslut om att låta föreningarna få samma andel bidrag 

2020 som de fick 2019, det är ett steg på vägen till ett livaktigt samhälle och medborgare med 

god folkhälsa. 

 

Kommunen bör besluta att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd skall användas. 

Det innebär då att bidraget för varje aktivitet kan höjas och föreningarna kan räkna med 

ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt. 

 

 

Vi, Moderaterna i Ulricehamn, föreslår: 

 

att kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd skall 

användas 

 



  
 

 

att  bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med ungefär 

lika stort stöd som för år 2019 

 

att eventuellt nystartade föreningar får en flexibel bedömning så att de kan klara 

uppstarten trots krisen som är/varit 

 

att kommunen tillsätter en grupp som skall inventera behovet för stödet på bred 

front till föreningslivet  

 

att den gruppen även får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till att lösa 

detta akuta problem utan också möta framtidens utmaningar 

 

 

 

Moderaterna i Ulricehamn: 

 

Wiktor Öberg 

 

Katrin Lorentzon  

 
 



Valärenden



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

 
2021-03-03 

Tjänsteskrivelse Val av ersättare i kommunstyrelsen 
efter Fredrik Palmqvist (SD) 
Diarienummer 2021/74, löpnummer 673/2021 
 
 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25 § 49 befriades Fredrik Palmqvist (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ersättare i 
demokratiberedningen. Valet av ny ersättare i kommunstyrelsen bordlades till 
nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige.  
 

Beslutsunderlag 
 
 

Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnd 
Kansliet (2) 
Löneassistent 
Den valda 
 
 
 

Maria Winsten 

Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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