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§ 150 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

  
 
 
§ 150/2021 
 

Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2021/243 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 
2021-02-12 § 8 att godkänna årsredovisningen för 2020 samt att översända densamma 
tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet.  
 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget. Då Ulricehamns 
kommun inte medverkar i samtliga verksamheter som återfinns inom förbundet är det dock 
av vikt att se resultatet för de enskilda verksamheterna. Utöver de finansiella målen redovisar 
förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål anses som helt uppfyllda, fyra 
mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-21 från kanslichef 
2 Brev Årsredovisning 2020 
3 Protokollsutdrag § 8 210212 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
4 Årsredovisning 2020 inkl bilagor - slutversion 
5 Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund 2020 signerat 
6 Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2020 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-06-03 

 Sida 10 av 47 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
Jäv 
Ordföranden Roland Karlsson (C) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. Aila Kiviharju (SD) ersätter Roland Karlsson (C) som 
ordförande. Liselotte Andersson (C) går in som ersättare för Roland Karlsson (C).  
 
Vice ordförande Wiktor Öberg (M) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. Catharina Örtendahl Rylid (M) ersätter Wiktor Öberg (M).  
 
Mikael Levander (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ziad Makrous (C) ersätter Mikael Levander (NU). 
 




