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§ 167/2022

Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst
Dnr 2022/257

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2022-03-25
§ 468 beslutat att godkänna årsredovisningen för godkännande och prövning av
ansvarsfrihet.
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5
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Tjänsteskrivelse 2022-04-21 från kanslichef
Protokollsutdrag
Årsredovisning 2021
Internkontrollrapport
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Jäv
Sebastian Gustavsson (M) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar därmed inte i
handläggningen av ärendet. Mattias Green Andersson (S) går in som ersättare för
Sebastian Gustavsson (M).

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning
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Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Tolkförmedling
Väst
Diarienummer 2022/257, löpnummer 1605/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2021 års
verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2022-03-25
§ 468 beslutat att godkänna årsredovisningen 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 2022-03-25
§ 468 beslutat att godkänna årsredovisningen för godkännande och prövning av
ansvarsfrihet.
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Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde,
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda,
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

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.

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.”
1

4 (36)
Intern

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.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 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.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har
förbundets soliditet ökat ytterligare.
Förbundet (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet (%)
Nettoinvesteringar
Långfristig skuld

2021
206 925
-198 269
5 442
56 %
0
0

2020
195 487
-190 985
3 465
53 %
10 086
0

2019
220 370
-214 448
5 867
49 %
3 031
0

2018
203 940
-198 506
5 295
48 %
0
0

2017
186 901
-186 538
79
43 %
0
0

Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021

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.

Figur 2 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans.
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Christina Hein (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Rune Lennartsson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Svante Classon (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant, ersättare

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Gitte Jensen (S), ersättare

Lysekils kommun
Rickard Söderberg (S), ledamot
Vakant, ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare
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Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Partille Kommun
Adam Algottson (M), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Sotenäs kommun
Kajsa Åkesson (M), ledamot
Gerardo Alas (S)

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare

Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Förbundets verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans.
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets

2

Nya Ulricehamn.
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk,
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.
Tolkning

Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat.
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans.
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på
förbundets tjänster ökat under 2021.
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför
komplex.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
341 088
315 663
346 564
336 634
336 093
355 429
307 462

Procentuell
tillsättning,
tolkuppdrag
99,1 %
99,0 %
99,5 %
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Antal utförda
uppdrag, tolk
339 366
313 907
344 972
335 134
334 434
353 689
306 230

Antal utförda
uppdrag,
översättning
1 722
1 756
1 592
1 500
1 659
1 740
1 232

Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad

Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen.
Översättning

Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock
svenska som målspråk minskat något.
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av
översättningar med svenska som målspråk.

Tolkar och översättare
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av
effekterna av pandemin.
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra
personer.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Tolkar
1 078
1 204
1 183
1 088
992
969
919

Översättare
76
94
96
87
151
138
139

Både tolk och
översättare
33
29
31
27
38
38
44

Auktoriserade Sjukvårduppdragstagare auktorisation
273
69
294
63
271
62
251
58
264
52
261
52
260
45

Tabell 3 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 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som
efterfrågas mest.
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer.
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer.
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex
personer från föregående år.
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30
25
20
15
10
5

Antal auktoriserade tolkar
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare.
År
2021

Tolkar
76

SjukvårdsAuktoriserad
auktoriserad
tolk
tolk
9
16

Utbildad
tolk

Översättare

32

13

Auktoriserad
translator
8

Tabell 4 Antal rekryteringar

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.

År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal personer som Andel godkända
genomfört
resultat,
rekryteringstest
rekryteringstest
36
47 %
93
55 %
143
38 %
248
46 %
211
56 %
251
52 %
475
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
268
63
137
148
212
195
224

Antal personer som
genomgått SRHRutbildning
10
25
54
86
62
35
76

Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser,
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl
ut och kommer fortsätta erbjudas.
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna
utbildning på distans under 2022.
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning.
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen.
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer.
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation.
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk
bostadsort.
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger
per år.
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.
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Kunder
Varje månad under 2021 förmedlades
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31
december 2021 hade förbundet 5 866
registrerade medlemskunder. Totalt
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till
förbundets medlemmar4. Västra
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av
förbundets uppdrag under 2021 vilket är
en minskning jämfört med 2020 men i nivå
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad
står för knappt hälften av samtliga
medlemskommuners totala antal bokade
uppdrag.

Icke medlemmar 0,01%
Övriga medlemskommuner 16%

Göteborgs
Stad 13%

VGR 71%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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 debiterar 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 3,1 mkr.

Likviditet
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har 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, vilket motsvarar ca sex
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.
4

Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis.
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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.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya medlemmar och ny förbundsordning
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya
förbundsordningen började då även gälla.

Pandemin
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp,
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen
dominerande under hela 2021.
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.

Ny telefoniplattform och Teams
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive
Teams samtliga funktioner.

Antal kontor
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits
fortsatt anställning på valfritt kontor.

Styrning och uppföljning av verksamheten
Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara 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 ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
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•
•
•
•

hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
arbeta miljömedvetet
verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.

Måluppfyllelse

Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service.
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling
för att vara kostnadseffektiva.
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka
distanstolk.
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans.

Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse

Målet uppnått
Målet ej uppnått

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %

Utfall
2020
99 %

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade
0,8 %
uppdrag ska understiga 1 %

Målvärde Utfall
2021
2021
≥99 %
99,1 %
<1 %

0,9 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.

4,5 %

≥5 %

8,1 %
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå
till minst 15 %.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till
minst 60 %.

20 %

≥15 %

22,4 %

62,6 %

≥60 %

62,1 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 52 %.

56 %

≥52 %

67,6 %

Utfall
2020
6,7 %
75

Målvärde
2021
<6 %
>80

Utfall
2021
4,6 %
83

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst
50 %.

60,3 %

≥50 %

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

70,3 %

Måluppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 %
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är
uppfyllt.
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till
minst 5 %.
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort,
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år.
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har
ökat under året. Målet är uppfyllt.
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %.
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är
uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år.
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på
distans. Målet är uppfyllt.

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

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten
har inte nyttjats under 2021.

Balanskravsresultat
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Balanskravsavstämning
2021

2020

2019

5 442

3 465

5 867

minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta

0
0

0
0

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0
0
0

0
0
0

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

5 442

3 465

5 867

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

5 442
0

3 465
0

5 867
0

198 269
30 389
156 227
0
20 331

190 985
29 189
150 430
10 086
13 494

214 448
30 578
171 542
3 031
18 273

Resultat
Årets resultat
Ökning andelskapital
Ingående Eget kapital

5 442
138
34 329

3 465

5 867

30 864

29 455

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

201 %
56 %

173 %
53 %

188 %
49 %

Budgetomslutning
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inkl. direktionen
Tolkarvode
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare

Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende
bemanningsbehovet.
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare.
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas
nere.
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under
senare år.
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt
träffas på huvudkontoret i Göteborg.
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan”
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades
med 25-års gratifikation.
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april.
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp.
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av
förmedlingsresurser.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
57,5
52,5
53,4
57,6
57,0
47,3

Visstid
(åa)
3,8
7,6
9,8
6,8
6,8
8,6

Timavlönade
(åa)
1,0
1,1
1,6
2,0
2,6
9,6

Totalt
(åa)
62,3
61,3
64,8
66,4
66,4
65,5

Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa)

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock
testats positiva för Covid-19.
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel
av långtidssjukfrånvaron året innan.
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

Total sjukfrånvaro

aug

sep

okt

nov

dec

Korttidsfrånvaro
Figur 6 Fördelning sjukfrånvaro, lång/kort 2021

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 %
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.
Ålder
Sjukfrånvaro

29 år eller yngre
2,2 %

30–49 år
4,3 %

50 år eller äldre
5,3 %

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021

Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket
är sex personer fler jämfört med föregående år.

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

Förväntad utveckling
Nuläge
Omvärld

Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan,
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.

5

www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01.
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Verksamhet

Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av

Övriga 20%

Polska 2%
Arabiska 34%
Turkiska 3%
Albanska 3%
Sorani 3%

BKS 4%
Tigrinja
5%
Dari 5%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av
distanslösningar.
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken.
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.
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Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första
mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer.
Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har
resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år.
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Figur 9 Avtalslojalitet 2016-2021
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Köp av annan tolkförmedling

Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att
frigöra tolkresurs.
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag
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Framtid
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter.
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på
Göteborgskontoret.
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån
verksamhetens behov.
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling
Väst är en.
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. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet.
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess.
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning.
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar.
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans.
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten.
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen.
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.

Budget 2022
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en
snitthöjning om 2,7 %.
Budget 2022

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

204 000
208 500
-4 500

Ekonomisk plan 2022–2024
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2022

204 000
208 500
-4 500

2023

224 000
224 000
0

2024

215 000
215 000
0
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Räkenskaper
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och
översättningsuppdragen 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. Inventarier
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)

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

Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

4
5

Budget 2021

2021

2020

216 000
-214 392
-1 573

206 925
-198 269
-3 173

195 487
-190 985
-1 002

35

5 483

3 500

7
-42

2
-43

2
-37

0

5 442

3 465

Extraordinära poster
Redovisat resultat

0
0

5 442

3 465
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Balansräkning
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

8 726
192
8 918

11 827
264
12 091

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

41 419
20 331
61 750

39 478
13 494
52 972

70 668

65 063

10
10, 12
10

31 333
3 135
5 442
39 910

27 867
2 997
3 465
34 329

11

30 758
30 758

30 734
30 734

70 668

65 063

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Not

2021

2020

10
3

5 442
3 173

3 465
1 002

8 615

4 467

-1 941
24

1 682
-842

6 699

5 307

0

-10 086

0

-10 086

138
0
138

0
0
0

6 837
13 494

-4 779
18 273

20 331

13 494

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Minskning kortfristiga fordringar
Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
10

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

9
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Noter
Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin
Övriga intäkter
Summa

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnad
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa
Ersättning för revisorer
Revisionsuppdraget, sakkunniga
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

2021

2020

206 913
12
206 925

195 300
171
16
195 487

395
159
22 021
6 938
131 281
25 822
365
3 838
2 711
160
4 394
198 084

387
152
21 810
6 840
124 662
25 768
395
3 573
3 432
277
3 579
190 875

110
75
0
0
185

110
0
0
0
110

3 173
3 173

1 002
1 002

2
2

2
2

1
42
43

0
37
37
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i
den period de hör hemma.
Anläggningstillgångar
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Omklassificering
Summa

0
0
0

2 671
-2 671
0

12 758
-930
0
0
-3 101
8 726

0
0
10 086
2 671
-930
11 827

7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Summa

1 600
-1 337
0
-72
192

1 601
-1 265
0
-72
264

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

24 788
148
16 482
41 418

23 973
0
15 505
39 478

9 Kassa och bank
Bank
Summa

20 331
20 331

13 494
13 494

31 333
0
31 333
5 442
3 135
39 910

27 867
0
27 867
3 465
2 997
34 329

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Omklassicifering från pågående investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

10 Eget kapital
Ingående balans Allmänt eget kapital
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar
Utgående balans Allmänt eget kapital
Årets/periodens resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Summa
11 Kortfristiga skulder
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Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

1 439
8 051
3 214
0
1 019
5 464
11 571
30 758

2 617
7 907
6 575
0
1 059
12 450
126
30 734

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021.

12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
Summa

138

0

0

0
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Driftsredovisning
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad,
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019.
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat.
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig.

Utfall
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att
jämföra med budgeterat nollresultat.
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett
resultat av distanstolkningens dominans.
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för
förbundets personal.
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör.
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i
en något högre kostnad mot budgeterat.
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än
budgeterat.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Ersättning direktionen
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT
Årets resultat

Utfall 2020
195 300
187
195 487

Utfall 2021
206 913
12
206 925

Budget 2021
216 000
0
216 000

539
28 650
150 430
395
3 573
3 432
277
3 689
1 037
192 022

554
28 959
157 103
365
3 838
2 711
160
4 579
3 214
201 482

1 200
32 760
168 877
1 500
3 712
2 413
352
3 578
1 608
216 000

5 442

0

3 465

Tabell 8 Utfall mot budget 2021
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Förbundets investeringsverksamhet
Förbundet hade inga investeringar under 2021.
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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§ 168/2022

Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund
Dnr 2022/281

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Sammanfattning
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2022-02-25 § 8 att godkänna årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma
tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget. Då Ulricehamns
kommun inte medverkar i samtliga verksamheter som återfinns inom förbundet är det dock
viktigt att se resultatet för de enskilda verksamheterna.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Tjänsteskrivelse 2022-04-21 från kanslichef
Protokollsutdrag § 8 220225 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund
Årsredovisning 2021 med bilagor
Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2021_signerad
Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2021

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Jäv
Ordföranden Roland Karlsson (C) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i
handläggningen av ärendet. Inga-Kersti Skarland (S) 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. Mattias Green Andersson (S) ersätter Wiktor Öberg (M).
Mikael Levander (NU) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Annie Faundes (NU) ersätter Mikael Levander (NU).

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-04-21

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Diarienummer 2022/281, löpnummer 1607/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2022-02-25 § 8 att godkänna årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma
tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget. Då Ulricehamns
kommun inte medverkar i samtliga verksamheter som återfinns inom förbundet är det dock
viktigt att se resultatet för de enskilda verksamheterna.

Ärendet
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.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2022-02-25 § 8 att godkänna årsredovisningen för 2021 samt att översända densamma
tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget. Då Ulricehamns
kommun inte medverkar i samtliga verksamheter som återfinns inom förbundet är det av
vikt att se resultatet för de enskilda verksamheterna. Ulricehamns kommun är inte medlem i
Navet science center eller i verksamheten Medarbetarcentrum.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Protokollsutdrag § 8 220225 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund
Årsredovisning 2021 med bilagor
Revisionsberättelse Sjuhärads kommunalförbund 2021_signerad
Rapport - Granskning av Sjuhärads kommunalförbund årsbokslut 2021

Beslut lämnas till
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

2022/281, 1607/2022 2(2)

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Maria Winsten
Kommunsekreterare
Kanslifunktionen
Kommunledningsstaben
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§8

Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer: 2022/SKF0113

Beslut
Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och
översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna samt Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden för godkännande och prövning av ansvarsfrihet
Sammanfattning
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med
resultatet 2020. Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat
om 1 800 tkr i förhållande till lagd budget. De största avvikelserna är administrationen som redovisar
ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. Det
positiva resultatet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av
effektiviseringar samt minskade kostnader till följd av coronapandemin.
Välfärd och kompetens redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat
nollresultat, vilket beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed
finansierats av regionala och nationella medel.
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr
var pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala
underskottet uppgår till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av
de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har balanserats genom kostnadsreducerande
åtgärder och alternativ finansiering.
Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de
interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022.
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Förbundets finansiella mål 2021 är
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr
Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr
innebär att de finansiella målen är uppnådda.
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de
interna projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej
uppnådda mål. Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14
mål.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Direktionen
Datum: 2022-02-25
Sida 11 (27)

Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet
innebär att alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre
delvis och ett mål bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra
av fem målindikatorer inte nås under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och
uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets bedömning är dock att samverkansklimatet och
samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under pandemin varit att hålla i och hålla ut
samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att
verksamheten mot bakgrund av rådande pandemisituation når såväl de finansiella som
verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara
uppfyllda.
Expedieras till
Medlemskommunerna
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Årsredovisning 2021
Mål och ekonomi
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1

Politisk representation

1.1

Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex sammanträden
under 2021.
Ordförande
1e vice ordförande
2e vice ordförande
2e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ulf Olsson (S)
Bengt Hilmersson (C)
Lisa Dahlberg (S)
Stefan Carlsson (S)
Michael Plogell (FR)
Annette Carlson (M)
Gunnar Andersson (M)
Tomas Johansson (M)
Stefan Carlsson (S)
Anders Brolin (S)
Roland Karlsson (C)

Borås Stad
Vårgårda kommun
Marks kommun
Svenljunga kommun
Bollebygds kommun
Borås Stad
Herrljunga kommun
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Lars-Erik Olsson (S)
Kerstin Hermansson (C)
Niklas Arvidsson (KD)
Mats Palm (S)
Tomas Johansson (M)
Jessica Rodén (S)
Johan Björkman (M)
Lennart Haglund (C)
Wiktor Öberg (M)
Tony Willner (S)

Bollebygds kommun
Borås Stad
Borås Stad
Herrljunga kommun
Marks kommun
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Adjungerad ledamot
Adjungerad ersättare
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad

Christofer Bergenblock (C)
Jana Nilsson (S)
Ingemar Basth (MP)
Jan-Olof Sundh (V)
Crister Spets (SD)
Mikael Levander (NU)
Thomas Carlsson (LPO)
Anna Svalander (L)

Varbergs kommun
Varbergs kommun

1.2

Tom 210115
From 210116

From 210116

Tom 210115
From 210116

Revisorer

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

Boris Preijde (M)
Marijke Hallencreutz (M)
Malin Myrman (M)
Ingrid Isaksson (S)
Weine Eriksson (S)
Ingwer Kliche (S)
Eva Ryberg (S)
Lars-Erik Josefsson (M)
Göran Frantz (M)

Borås Stad
Marks kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
Borås Stad
Marks kommun
Ulricehamns Kommun
Vårgårda kommun

Årsredovisning
Datum: 2022-02-18
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2

Förvaltningsberättelse

2.1

Organisation och verksamhetsidé

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en politiskt styrd samverkansorganisation 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 valda 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.
Navet science center leds av en politisk styrgrupp och Närvårdssamverkan styrs av delregionalt politiskt samråd
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundet utser
Boråsregionens 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

2.1.1

Mål

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

2.1.2

Verksamhet och finansiering

Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling och välfärdsutveckling med syfte att främja samverkan
mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och verksamheter på uppdrag av
medlemskommunerna samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.
Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar.
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp
utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå.
Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag för
tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Utvecklingsmedel och projektmedel utgör de största
intäktsposterna för förbundet, se nedan. Merparten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt
och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.
Business Region Borås, Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center
finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna
redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.
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Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning.
Verksamhet
Basverksamhet
Utvecklingsmedel samt
projekt

Finansiering
Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av
basverksamheten. Varberg 11 kr/invånare. Total intäkt ca 10 000 tkr.
Förbundet erhåller enligt överenskommelse medel från Västra
Götalandsregionen avseende delregionala utvecklingsmedel. Medlen betalas
ut från regionutvecklingsnämnden (7 500 tkr), kulturnämnden (2 050 tkr) och
miljönämnden (1 500 tkr).
Medlemskommunerna motfinansierar dessa medel med 37 kr/invånare, totalt
8 000 tkr. Medlen förvaltas av kommunalförbundet och används för att ge
stöd till projekt som främjar hållbar regional utveckling och löser aktuella
samhällsutmaningar i Västra Götaland enligt den Regionala
utvecklingsstrategin 2030, Kulturstrategi 2020–2023 och Klimat- och
miljöstrategin 2030.

Business Region Borås
Dataskyddsombud
Medarbetarcentrum
Navet science center
Närvårdssamverkan

2.2

Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.
Medlemsavgift 6 kr/invånare.
Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande
kommun samt en rörlig del baserad på invånarantalet.
Medlemsavgift samt försäljning av tjänster.
Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster,
temporära projektmedel.
Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
50 %, temporära projektmedel.

Händelser av väsentlig betydelse

I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030 och en ny överenskommelse
tecknades mellan förbundet och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra
satsningar med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin och Kulturstrategi Västra
Götaland 2020-2023. Medel avsätts även med inriktning mot Klimat 2030. Den nya överenskommelsen innebär att
kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll jämfört med tidigare års fokus på att stödja olika
projekt. Detta har inneburit förändringar i förbundets organisation och inriktning.
I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. Strategin anger riktningen för det
delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin
för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar och fördelningen av
delregionala utvecklingsmedel och ersätter Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014-2020. Under
hösten har arbetet med genomförande av utvecklingsstrategin startat upp, exempelvis genom framtagande av
handlingsplan samt genomförande av digitala webbinarier, så kallade MiniFokus, med teman från
utvecklingsstrategin.
Under året har fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion bland annat tagit fram en vägledning kring publik
laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i
Sjuhärad genomförts i samarbete med Business Region Borås. Detta resulterade i en rapport kring hur
kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt.
Business Region Borås har arbetat aktivt med att locka nya investerare till Boråsregion och att marknadsföra
Boråsregionen som en region utan etableringsgränser. De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på
etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad
samverkar kring förfrågningar och lämnade under sommaren ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan
från Volvo/Northvolt gällande en ny batterifabrik. Denna ledde till en ny förfrågan om etablering av batterifabrik i
Lockryd, Svenljunga, och en ny etableringsprocess har inletts.
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Förbundet har varit en viktig part mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid revideringen av Regional
och Nationell transportinfrastrukturplan som ska fastställas under 2022.
Enheten för välfärdsutveckling samt Närvårdssamverkan har erhållit statliga medel om 15 000 tkr för arbete inom
områdena Psykisk hälsa och Vårdens medarbetare. Medlen förvaltas av förbundet och medlemskommunerna
beslutar gemensamt hur de ska användas.
När det gäller övriga ekonomiska händelser fick förbundet en pensionskostnad av engångskaraktär under året
motsvarande knappt 1 300 tkr. Kostnaden var inte upptagen i driftbudgeten för 2021, men fanns med i
budgetdokumentet då eventuellt underskott skulle belasta förbundets egna kapital i enlighet med Direktionens
beslut. Kostnaden påverkar Navets resultat.
Indexkostnaden avseende medfinansieringen av E20 översteg tidigare prognoser men har balanserats på helår
genom tidigare avsatta medel.
Coronapandemin har präglat hela förbundets verksamhet. Navet science center är den verksamhet som påverkats
mest ekonomiskt. Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. Helgverksamheten för allmänheten höll
stängt fram till mitten av juni med minskade intäkter som följd. Även sommaren innebar lägre intäkter än
prognosticerat på grund av begränsade öppettider och begränsat antal besökare.
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser,
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. Rörliga kostnader har dragits ned och investeringar har
skjutits på framtiden. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över vilket har genererat vissa intäkter.
Arbetet med att se över finansieringskällor framgent fortlöper. Driftunderskottet för Navet uppgick till ca 400 tkr
på helår, trots den utmanande situationen.
Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och möten har
genomförts digitalt. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har arbetat
med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna i olika omfattning under hela året.
Sammantaget har förbundets verksamheter, förutom Navet science center, kunnat möta pandemin ekonomiskt
utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet till viss del fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats.

2.3

Väsentliga personalförhållanden

På grund av förändringar i rapporteringsskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter. Då antal anställda
understiger 50 personer kan enstaka personer påverka siffrorna i hög utsträckning.
2019

2020

2021

44,4

42,2

41,3

Sjukfrånvaro total i %

1,9

2,3

1,4

Män

1,0

0,5

2,1

Antal anställda, åa (se bilaga 1)

Kvinnor

2,4

3,2

1,2

Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro

47,2

38,7

63,6

Män

53,3

18,8

12,1

Kvinnor

45,9

35,7

51,4

Sjukfrånvaro över 15 dgr i % av total sjukfrånvaro

36,4

Män

25,1

Kvinnor

11,3

Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro

33,9

27,9

0

Män
Kvinnor

46,7

0

0

31,0

27,9

0
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Sjukfrånvaro 29 år och yngre
Män

0,4

0,9

0

2,7

Kvinnor

0,4

0,7

Sjukfrånvaro 30-49 år

4,6

1,1

Män

1,1

0,7

Kvinnor

6,1

1,2

Sjukfrånvaro 50 år och äldre

1,2

2,0

Män

0,8

3,5

Kvinnor

1,2

1,3

Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad

43 328

44 000

Män

42 066

42 462

43 900

Kvinnor

43 328

44 059

Tillsvidareanställda med heltidsanställning i %

94

92

90

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %

98

97

97

2.4

Resultat 2021

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med resultatet 2020.
De största avvikelserna är administrationen som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, välfärd och
kompetens som redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt
resultat om 1 700 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på
att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022.

2.4.1

Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat om 1 800 tkr i förhållande till
lagd budget.
Administrationen redovisar ett överskott om knappt 1 000 tkr vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret.
Överskottet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av effektiviseringar samt minskade
kostnader till följd av coronapandemin.
Välfärd och kompetens redovisar ett överskott om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat nollresultat. Överskottet
beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala och
nationella medel.
Business Region Borås prognosticerade ett överskott om 650 tkr och resultatet för helåret blev 800 tkr.
Överskottet härrör från medflyttade medel från 2020. BRB:s faktiska resultat bokförs som ett nollresultat.
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr var
pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala underskottet uppgår
till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av de minskade intäkterna har
balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 600 tkr och resultatet blev ett överskott om
knappt 300 tkr på grund av en pensionskostnad vid slutet av året. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som
ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera
resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.
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2.5

Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 om 80 tkr. Förbundet använder inte
resultatutjämningsreserv (RUR).
Beräkning av balanskravsresultat
Belopp i tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reduceringar och justeringar
Balanskravsresultat

2.6

80
0
80

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2020.

2.7

Investeringsredovisning

Investering har genomförts under året för att möjliggöra möten i egna verksamhetslokaler i större omfattning.
Projekt
Inventarier

2.8

Budget 2021
0 tkr

Utfall 2021
142 tkr

Avvikelse
- 142 tkr

Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan
2022 fattades av Direktionen 2021-12-10.

2.9

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting 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 riktlinjer:
1.

2.
3.

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
Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst
sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

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.
2.

Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr innebär att de
finansiella målen är uppnådda.
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de interna
projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej uppnådda mål.
Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 mål.
Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet innebär att
alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre delvis och ett mål
bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra av fem målindikatorer inte nås
under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets
bedömning är dock att samverkansklimatet och samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under
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pandemin varit att hålla i och hålla ut samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt
föränderlig information.
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten mot bakgrund av
rådande pandemisituation når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god
ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala utvecklingsstrategin har
stor påverkan på verksamheterna inom regional utveckling. Genom den nya överenskommelse som tecknades
med Västra Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett
processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för utvecklingsinsatser
i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda aktörer.
2022 är ett år som präglas av flera avgörande beslut i viktiga infrastrukturfrågor. Både nationell och regional
transportinfrastrukturplan kommer att fastställas, vilket har stor inverkan på hela Sjuhäradsområdet. Förbundet
har till uppgift att bevaka medlemskommunernas intressen, delta i förhandlingar kring kommande inriktningar
samt bedriva ett aktivt påverkansarbete.
Trots att Sjuhärads attraktivitet för nyetableringar redan idag är stark kommer förbundet tillsammans med
kommunerna att göra insatser för att ytterligare underlätta för nya företag att etablera sig i delregionen samt att
få befintliga företag att växa. Att skapa en region utan etableringsgränser är en viktig insats tillsammans med att
gemensamt fortsätta arbetet för att förbättra företagsklimatet i hela Sjuhäradsområdet.
Förmågan att attrahera personer och företag till delregionen är i hög grad sammankopplad med tillgången på rätt
kompetens, vilket kräver fördjupad samverkan kring strategisk kompetensförsörjning mellan olika aktörer.
Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso- och sjukvård kommer att ges i
hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det
kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2022 en viktig uppgift att
stödja kommunerna i arbetet med omställningen men även att utgöra en viktig part i samverkan och förhandling
med Västra Götalandsregionen. Införande av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av
digitala hjälpmedel samt ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är andra viktiga bevakningsområden för förbundet.
En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i
samhällslivet. En viktig uppgift för förbundet under 2022 är att tillsammans med kommunerna inleda en
kraftsamling inom området fullföljda studier.
Under 2022 kommer förbundet att fortsätta stödja kommunerna i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Insatser
kommer främst att ske genom att förbundet tar initiativ till samverkan med relevanta aktörer samt till att utarbeta
och sprida kunskapsunderlag utifrån prioriterade områden.
Navet science center är i en omställningsfas och antar i början av 2022 en ny affärsplan för de kommande tre åren
där fem verksamhetsområden med tillhörande prioriteringar identifierats. Det långsiktiga målet är att bredda
ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen.
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3

Räkenskaper

3.1

Resultaträkning total

Tkr, exkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Förbundsbidrag, Kansli*
Förbundsbidrag, Administration
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt
Medlemsavgifter, Navet
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan
Medlemsavgifter, BRB
Medlemsavgifter, DSO
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

2021

2020

Not

30 355
-65 684
-519
-35 848

29 283
-61 967
-431
-33 115

1
2

5 140
750
4 297
10 283
7 412
2 488
2 886
1 548
2 447
0
-1 323
80

18 284

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
0

0
0

80

107

7 231
2 427
1 850
1 355
2 409
28
-362
107

*2020 Inkl Administration, Välfärd och kompetens och Utvecklingsmedel och projekt

3.1.1

Resultaträkning Kansli

Tkr, inkl interna poster

2021

2020*

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

358
-4 384
-33
-4 059

4 615
-13 029
-33
-8 447

Förbundsbidrag, Kansli
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

5 140
0
-1 319
-238

9 988
28
-348
1 221

0
0

0
0

-238

1 221

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
*Inkl Administration och Välfärd och kompetens
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3.1.2

Resultaträkning Administration

Tkr, inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Förbundsbidrag, Administration
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

3.1.3

2021
6 596
-6 348
0
248
750
0
0
998
0
0
998

Resultaträkning Välfärd och kompetens

Tkr, inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

2021
1 322
-4 418
0
-3 096
4 297
0
0
1 201
0
0
1 201
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3.1.4

Resultaträkning Utvecklingsmedel och projekt

Tkr, inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

3.1.5

2021
14 033
-24 577
0
-10 544
10 283
0
0
-261
0
0
-261

Resultaträkning Business Region Borås

Tkr, inkl interna poster

2021

2020

9
-1 557
0
-1 548

0
-1 355
0
-1 355

1 548
0
0
0

1 355
0
0
0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

Årets resultat

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, BRB
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
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3.1.6

Resultaträkning Dataskyddsombud

Tkr, inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, DSO
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

3.1.7

2021

2020

0
-2 251
0
-2 251

0
-2 284
0
-2 284

2 447
0
0
196

2 409
0
0
125

0
0

0
0

196

125

2021

2020

763
-3 334
0
-2 571

763
-3 185
0
-2 422

2 488
0
0
-83

2 427
0
0
5

0
0

0
0

-83

5

Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr, inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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3.1.8

Resultaträkning Navet science center

Tkr, inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, Navet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

2021

2020

9 859
-18 516
-485
-9 142

10 064
-18 002
-397
-8 335

7 412
0
-4
-1 734

7 231
0
-15
-1 119

0
0

0
0

-1 734

-1 119

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

3.1.9

Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tkr, inkl interna poster

2021

2020

2 751
-5 637
0
-2 886

1 570
-3 420
0
-1 850

2 886
0
0
0

1 850
0
0
0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

Årets resultat

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
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3.2

Balansräkning

Tkr

2021

2020

Not

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Värdepapper

2 929
2 417
512

3 306
2 794
512

14
15

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos Borås stad
Kassa och bank

94 041
378
4 413
89 237
13

74 955
384
6 165
68 389
17

Summa tillgångar

96 970

78 261

9 864
80
0

9 784
107
0

Avsättningar
Andra avsättningar

12 692
12 692

16 140
16 140

19

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

74 414
21
74 393

52 337
46
52 291

20
21

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

96 970

78 261

TILLGÅNGAR

16
17

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Därav årets resultat
Därav resultatutjämningsreserv

18
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3.3

Noter

Tkr
1 Verksamhetens intäkter
Statsbidrag
RUN Navet*
RUN DRUM
KN DRUM
MN DRUM
MN Fossilfri Boråsregion
VGR Vårdens medarbetare
VGR Närvårdssamverkan
Nollning av projektkostnader genom tidigare
utbetalade medel
EU-bidrag
Övriga intäkter
Summa
2 Verksamhetens kostnader
Bidrag till projekt/verksamheter
Personalkostnader
Material och tjänster
Revisionskostnader
Summa

2021

2020

3 720
2 657
7 500
2 050
1 500
179
1 306
700
481

4 182
14 969

349
9 913
30 355

657
9 475
29 283

13 642
34 899
17 052
91
65 684

14 913
31 900
15 070
84
61 967

Interna poster på 5338 tkr för 2021 och 4036 tkr för 2020 har exkluderats från resultaträkningen.
3 Förbundsbidrag, Kansli**
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Överskott 2020 E20
Summa
4 Förbundsbidrag, Administration
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa

*2020 avser alla förbundets bidrag från VGR
**2020 Inkl Administration och Välfärd och kompetens

155
1 845
153
566
174
194
401
283
193
1 176
5 140
29
349
29
107
33
37
76
54
36
750

387
4 615
389
1 431
440
490
1 006
705
482
0
9 945
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5 Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa
6 Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2021
Summa

2021

2020

168
2 000
166
613
189
210
435
307
209
4 297
390
4 658
387
1 428
440
490
1 012
71
488
919
10 283

7 Medlemsavgifter, Navet science center
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Summa

6 193
724
220
275
7 412

6 042
706
215
268
7 231

8 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Summa

1 562
568
168
190
2 488

1 524
553
164
186
2 427

9 Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Fakturerat HSNK
Överskott 2019
Överskott 2020
Överskott 2021
Summa

48
574
48
176
54
60
125
60
1 146
0
884
-289
2 886

48
570
48
177
54
60
124
59
1 140
454
-884
0
1 850
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10 Medlemsavgifter, Business Region Borås
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Överskott 2019
Överskott 2020
Överskott 2021
Summa

2021

2020

57
680
57
209
64
72
148
71
0
993
-803
1 548

57
676
57
209
64
72
147
70
996
-993
0
1 355

11 Medlemsavgifter, Dataskyddsombud
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Summa

206
1 043
205
215
225
328
225
2 447

204
1 019
204
214
223
323
222
2 409

0

28

13 Finansiella kostnader
Index E20
Övrigt
Summa

1 270
53
1 323

343
19
362

14 Maskiner och inventarier
Ingående balans
Investeringar
Avskrivningar

2 794
142
-519

1 486
1 738
-430

Utgående balans

2 417

2 794

512

512

2 457
0
1 956
4 413

1 864
2 581
1 720
6 165

89 237

68 389

9 784
80
9 864

9 677
107
9 784

12 Finansiella intäkter
Ränteintäkter kortfristiga fordringar

15 Värdepapper
Aktier i Mediapoolen AB och
Gryning Vård AB
16 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Interimsfordringar
Summa
17 Fordringar hos Borås stad
Internbanken
18 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital
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19 Andra avsättningar
Bidrag till statlig infrastruktur

2021

2020

12 692

16 140

Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom
Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i
balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkning tillkommer från 2017.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag Navet
21 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott
Beslutade projekt
Pensioner individuell del, inkl löneskatt
Leverantörsskulder
Preliminär skatt
Arbetsgivaravgift
Övriga löneskatter
Moms mm
Summa

Upplösning tkr
2013 års prisnivå
9 500
1 375
1 375
1 375
1 375
0
0
0

Index Utbetalning
0
0
0
0
0
0
310
0
1 361
0
477
0
343
1 351
1 270
4 717

21

46

1 638
53 846
11 279
1 732
1 565
504
569
1 605
1 655
74 393

1 898
32 119
14 395
1 564
483
632
628
572
0
52 291

Debetposter om 33 tkr på kortfristiga skulder har flyttats till kortfristiga fordringar.
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3.4

Kassaflödesanalys

Tkr

2021

2020

Årets resultat före extraordinära poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar

80
519
-3 448

107
431
-1 008

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-2 849

-470

6
-19 096
22 102

6
-5 409
7 626

163

1 753

-142

-1 738

Minskning av långfristig skuld
Minskning av långfristiga fordringar

-25
0

-25
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-25

-25

Årets kassaflöde

-4

-10

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

17
13
-4

27
17
-10

Den löpande verksamheten

Minskning av varulager
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar
Ökning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Finansieringsverksamheten
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3.5

Driftredovisning

Tkr, exkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Förbundsbidrag, Kansli*
Förbundsbidrag, Administration
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt
Medlemsavgifter, Navet
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan
Medlemsavgifter, BRB
Medlemsavgifter, DSO
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
*2020 Inkl Administration och Välfärd och kompetens

Utfall
2021

Utfall
2020

Budget
2021

Avvikelse
budget

30 355
-65 684
-519
-35 848

29 283
-61 967
-431
-33 115

59 790
-94 305
-484
-34 999

-29 355
28 621
-35
-849

5 140
750
4 297
10 283
7 412
2 488
2 886
1 548
2 447
0
-1 323
80

18 284

7 231
2 427
1 850
1 355
2 409
28
-362
107

3 964
1 119
4 297
9 627
7 412
2 487
2 291
1 358
2 447
0
-3
0

1 176
-369
0
656
0
1
595
190
0
0
- 1 320
80

0
0

0
0

0
0

0
0

80

107

0

80
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4

Måluppfyllelse

4.1

Måluppfyllelse strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra
område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt
Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.
Utifrån redovisad måluppfyllelse och genomförda aktiviteter under året är bedömningen att det arbete som
genomförts legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet.
En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 117 svar har inkommit. Av dessa
anger 86 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög
grad. Sammantaget är därför bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur ett
helårsperspektiv.

4.2

Fokusområden och mål

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 nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av
2021, är VG2020 styrande för målen även under 2021. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 20202023 mål och inriktning.
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

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt
Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten under
respektive mål.

4.2.1

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

Främja gränsöverskridande samverkansprojekt
inom tillväxt, miljö och kultur

Mätetal

Verksamhet

Ny delregional utvecklingsstrategi 2021–
Delregionala
2030 antagen. Arrangera temadag med
utvecklingsmedel
utvecklingsprojekt
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 antogs av Direktionen i juni och under hösten har arbetet med
genomförandet av strategin påbörjats och en handlingsplan tagits fram. Digitala webbinarier, MiniFokus, för att
belysa inriktningarna i den nya strategin har arrangerats och den årliga konferensen FOKUS Boråsregionen
genomfördes i november. Cirka 100 personer deltog och temat för dagen var omställningen till ett hållbart
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samhälle. Möten mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden har genomförts i syfte att styra
arbetet i nya överenskommelsen mot delregionala och regionala mål.
Tre temadagar för utvecklingsprojekt har arrangerats, uppdelade på målområdena Miljö, Sjuhärads attraktivitet
och kultur samt Tillväxt (innovationsgruppen). Fokus var uppdatering och erfarenhetsutbyte samt information
om den nya överenskommelsen som hanterar utvecklingsmedlen 2021-2024. Målet bedöms uppnått.

4.2.2

Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Mål

Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner
ska förbättras

Mätetal

Verksamhet

Alla kommuner ska nå minst värdet 3,0 Näringsliv/BRB
(godkänd) i Svenskt Näringslivs
enkätundersökning inom områdena
Sammanfattande omdöme,
Kommunens service, Tjänstemännens
attityder, Politikernas attityder och
Upphandling
Fem träffar inom projektet Förstärkt företagsklimat genomfördes under året med 140-170 deltagare per gång.
Projektet är avslutat och utvärderingar visar att det var mycket uppskattat av deltagarna. Kommunernas
näringslivschefer, samhällsbyggnadschefer samt politiker från samtliga medlemskommuner har träffats för att
diskutera hur företagsklimatet i Sjuhärad kan förbättras och hur arbetet ska fortlöpa 2022, efter avslutat
projekt.
Resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning redovisades i maj 2021. Samtliga kommuner har högre än 3,0 i
det samlade omdömet och några av kommunerna har bland de högsta resultaten i landet, se tabell nedan. När
det gäller de enskilda områdena når inte alla kommuner upp till 3,0. För mätområde Upphandling är
medelvärdet för Sjuhärad 2,9; vilket är 0,2 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Målet är delvis uppnått.

Sammanfattande
omdöme

Bollebygd

Borås

Herrljunga

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn Vårgårda

Snitt
Sjuhärad

3,3

3,4

4,1

3,0

3,3

3,4

3,2

4,8

3,6

Kommunens service

2,8

3,1

4,2

2,9

3,4

3,1

2,8

4,6

3,4

Tjänstemännens attityder

2,8

3,1

3,9

2,8

3,0

3,2

2,8

4,5

3,3

Politikernas attityder

3,1

3,2

4,1

2,9

2,9

3,3

3,0

4,8

3,4

Upphandling

2,6

2,7

3,3

2,7

2,6

2,5

2,4

4,0

2,9

Investerare ska lockas till Boråsregionen

Minst en skarp förfrågan per år som
Näringsliv/BRB
leder till 1-2 internationella
företagsetableringar på fem års sikt
De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på
detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad samverkar kring förfrågningar och lämnade under
sommaren ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan från Volvo/Northvolt gällande en ny
batterifabrik. Denna ledde till en ny förfrågan om etablering av batterifabrik i Lockryd, Svenljunga, och en ny
etableringsprocess har inletts. Målet är uppnått.
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda
Måldokument
Kompetens
möjligheter att rekrytera rätt kompetens
kompetensförsörjningsarbete antaget
Det måldokument som arbetats fram av Boråsregionens kompetensråd behandlades av beredningsgrupp
Välfärd och Kompetens i februari. I dokumentet anges att en kraftsamling ska ske kring “Stärkt samverkan
mellan arbetsgivare och utbildning (SSA)”. Fokusområden är Bättre underlag/analyser, Utvecklad vägledning
samt Ökade och utvecklade kontakter med arbetslivet i Boråsregionen. Till fokusområdena finns ett antal
aktiviteter kopplade. Målet är uppnått.
Fler företag ska startas upp och växa genom
Ökat antal exportmogna företag enligt Destination
synliggörande av besöksnäringen i
Turistrådets klassificering ”Sverige,
Boråsregionen
Boråsregionen
Norden, Världen-företag”
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Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 och därefter i samtliga
medlemskommuner. Vid mätningen i januari 2021 hade Boråsregionen 33 företag på Världennivå och 39 på
Nordennivå. I januari 2022 var antalet 32 på Världennivå och 36 på Nordennivå.
Nya kriterier har införts, vilket kan vara en förklaring till att antalet är lägre. Fokus har under de senaste två
pandemiåren inte legat på exportmognad utan mer på annan utveckling, t ex inom hållbarhet. Bedömningen
är att fler företag har utvecklat sin verksamhet under året. Målet enligt mätetalet är dock inte uppnått.

4.2.3
Mål

Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

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

Mätetal

Verksamhet

85 % upplever att utbildning arrangeras Välfärd
utifrån behov och efterfrågan
85 % upplever att förbundet bidrar till
att sprida kunskap
En ettårig utbildning för medarbetare inom funktionshinder och socialpsykiatri, så kallad GRUNDEN,
genomfördes på uppdrag av kommunerna för totalt 40 medarbetare. Det finns ett stort önskemål om fortsatt
satsning, beslut tas inom kort. Yrkesresan för Barn och unga har arrangerats i alla medlemskommuner och
enheten för välfärdsutveckling är delaktig i arbetet med att utveckla nationella yrkesresor.
Under året har en tvådagarskonferens för förvaltningschefer och verksamhetschefer inom välfärd genomförts.
Cirka 45 personer deltog under dagarna där aktuella frågor inom välfärdsområdet diskuterades. Även
nätverksträffarna har syftet att sprida kunskap. De specifika frågorna ställdes inte i enkäten och mätetalen kan
därför inte redovisas. Bedömningen är dock att målet är delvis uppnått.
Förbundet ska bidra till god
85 % upplever att förbundet bidrar till
Samtliga
kunskapsutveckling genom samordning av
att sprida omvärldsinformation
verksamheter
samt deltagande i nationella, regionala och
delregionala nätverk
Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året och förbundets medarbetare
har deltagit i nationella, regionala och delregionala nätverk. I den enkätundersökning som genomförts, där
117 deltagare i förbundets nätverk svarat, anger 85 % att träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation.
Målet är uppnått.

4.2.4
Mål

Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna
Mätetal

Verksamhet

En gemensam strukturbild ska vara
Beslutad strukturbild
Samhällsplanering
vägledande för Boråsregionens utveckling
Den gemensamma strukturbilden hör nära samman med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030, vilken
antogs av Direktionen i juni. Arbetet med strukturbilden har därför senarelagts och kommer att färdigställas
under 2022. Målet är inte uppnått.
Kommunerna ska stödjas i arbetet med
Minst 85 % av kommunerna är i hög
Digitalisering
verksamhetsutveckling med stöd av IT
eller mycket hög grad nöjda med
förbundets nätverk
Till följd av en regional omorganisation vid årsskiftet 2020/2021 är resursen för digitalisering centraliserad till
VästKom. Dock pågår arbete inom digitaliseringsområdet, främst kopplat till nätverk. Digitaliseringsnätverk
välfärd startade upp under hösten och drivs av enheten för välfärdsutveckling i nära samverkan med
kommunernas socialchefer. Även informationssäkerhetsnätverket fick en nystart under hösten och nätverk
eSamhälle kommer att göra en nystart under våren 2022. Innehåll och inriktning på eSamhälle kommer att
anpassas utifrån arbetet med kraftsamling digitalisering inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin för
Västra Götaland där förbundet är delaktigt.
Förbundet har även fått specifika uppdrag från medlemskommunerna gällande gemensamt
biblioteksdatasystem och samverkan eArkiv och dessa pågår enligt plan. Då samtliga nätverk gjort nystarter
under senare delen av året, har inte enkätundersökning genomförts. Målet bedöms ändå uppnått utifrån
muntlig utvärdering.
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Förbundet ska verka för god samverkan och
Minst 85 % av kommunerna är i hög
Samtliga
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i
eller mycket hög grad nöjda med
verksamheter
Boråsregionen
förbundets nätverk
Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året med god närvaro, till viss del
tack vara det faktum att träffarna varit digitala. Digitala MiniFokus har arrangerats för att belysa och diskutera
regionala utvecklingsfrågor. 90 % av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet. Målet är
uppnått.
Förbundet ska stödja god samverkan mellan
Minst 85 % av kommunerna upplever
Samtliga
kommuner, region och stat
att förbundet i hög eller mycket hög
verksamheter
grad bidrar till att kommunerna kan
påverka frågor på regional och nationell
nivå
Trots coronapandemin har förbundet deltagit fullt ut i såväl regionala som nationella nätverk genom digitala
kanaler och arbetssätt. 56 % av de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att
påverka frågor på regional och nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden
inte är möjligt att påverka, framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att
föra vidare information mellan grupper på nationell, regional och delregional nivå. Liknande kommentarer
lämnades även förra året, men mätetalet var redan formulerat för 2021. Målet anses delvis uppnått.

4.2.5

Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Mål

Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i
Sjuhärad

Mätetal

Förslag till organisationsstruktur och
hållbarhetsstrategi framtagen

Verksamhet

Miljöstrategisk
samverkan
Fossilfri
Boråsregion
Nätverksträffar samt workshops har arrangerats för att ge underlag till en handlingsplan/strategi. Förslag på
organisationsstruktur är framtagen. Nätverket har även arbetat aktivt med Klimat 2030 – kommunernas
klimatlöften. Arbetet har integrerats i den nya delregionala utvecklingsstrategin. Inom området har
kommunalförbundet tillsammans med övriga intressenter arbetat vidare för en fossiloberoende delregion i
fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion. Projektet har bland annat tagit fram en vägledning kring publik
laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i
Sjuhärad genomförts tillsammans med Business Region Borås. Detta resulterade i ett antal workshops och en
rapport kring hur kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt.
Under året har även arbete med projektet Minimeringsmästarna skett där kommunalförbundet är organisatör
och ska bidra till att minska konsumtion och avfall hos invånare i medlemskommunerna; en del i arbetet med
att skapa en cirkulär delregion. Målet är uppnått.
Förbundet ska driva på utvecklingen inom
Regional avfallsplan antagen i samtliga
Regional
förebyggande av avfall och en hållbar
kommuner
avfallsplan
avfallshantering i Boråsregionen
Förslag till gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta
medlemskommuner och antogs i samtliga kommuner under hösten. Beslut om en delregional
samordningsfunktion togs av Direktionen under hösten och rekrytering inleds inom kort. Målet är uppnått.

4.2.6
Mål

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

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

Mätetal

Verksamhet

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två
Kultur
förstudier samt två samverkansprojekt
som bidrar till att uppfylla målen i den
delregionala kulturplanen
Pandemin innebar att vissa delar av Kulturplan Boråsregionen ställdes in under våren, men i dialog med
medlemskommunerna har anpassningar gjorts och andra delar lyfts fram. Under hösten har kommunerna
startat upp sin kulturverksamhet igen, med de nya kunskaper som anpassning till pandemin fört med sig inom
samverkan och digitalisering. Under hösten arrangerades en kulturtemadag digitalt på temat erfarenheter av
pandemin.
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Samarbete med VGRs förvaltning för Kulturutveckling inom områdena Kulturarv, Gestaltad livsmiljö,
Bibliotek, Kulturskola och Barn och unga gör att insatser kan samordnas tillsammans med kommunerna.
• Nätverksmöten löper på och ett nytt nätverk kring kulturarv har bildats.
• Tvärsektoriell samverkan: Projektet Creative innovation, det strategiska arbetet inom kulturella och
kreativa näringar, KKN. Möten och planering mellan Kultur och samhällsbyggnadsavdelningarna i
kommunerna, gestaltad livsmiljö och personerna inom besöksnäring.
• Mätetal: Följande projekt pågår: Art Center Sjuhärad, Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker,
Gränsbygd i Sjuhärad och Borås Art Biennial – Moving out.
• En förstudie kring den gränslösa kulturskolan har genomförts och Boråsregionen har ansökt och tilldelats
extra utvecklingsmedel från VGR för att genomföra densamma.
• En förstudie kring funktionen finansieringslots har genomförts.
• Samverkansprojekt, Nätverk Sjuhärad, Gestaltad livsmiljö och implementering av barnrätt inom kultur.
• Kulturprojekten bidrar till att uppfylla målen i Kulturplanen.
Målet är uppnått.
Boråsregionens position ur ett
Strategi för samverkan inom turism och
Destination
besöksnäringsperspektiv ska stärkas
besöksnäring framtagen, förslag till
Boråsregionen
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen
framtagen
Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 skickades därefter ut
för beslut i samtliga kommuner. Förslag till genomförande av strategin har behandlats under hösten, vilket
innebar mer dialog och förankringsarbete än förväntat. Sju av åtta kommuner har antagit förslag till
finansiering av ett gemensamt genomförande. Förslag till organisering av genomförandet kommer att
fastställas våren 2022. Målet är uppnått.
•

4.2.7
Mål

Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

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

Mätetal

Verksamhet

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en
Infrastruktur
aktiv part i det delregionala
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att
samordna remissvar, delta i arbetet med
aktuella åtgärdsvalsstudier
För samtliga aktuella remisser och åtgärdsvalstudier har berörda kommuner och kommunalförbund deltagit
både under arbetet och i remissvar. Ett intensivt arbete inom Lokaliseringsutredningen av ny stambana
Göteborg-Borås har pågått under året. Kommunerna i stråket och förbundet har arbetat tillsammans för att ta
tillvarata delregionens intressen. Målet är uppnått.
Förbundet ska bevaka och agera i planering
Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i
Infrastruktur och
och genomförande av de objekt i
kontakten med myndigheter som
kollektivtrafik
Boråsregionen som finns upptagna i de
Trafikverket och Västra
nationella och regionala
Götalandsregionen,
infrastrukturplanerna
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
Under året har ett nära samarbete mellan kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen i
revideringen av regional transportinfrastrukturplan resulterat i ett förslag som är väl förankrat. Förståelsen för
planarbetet har ökat både hos tjänstepersoner och politik. Första mätetalet är uppnått. Gällande det andra
mätetalet anger nätverksdeltagarna att det i många fall inte är möjligt att påverka dessa frågor, framförallt
inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan grupper
på nationell, regional och delregional nivå. Målet bedöms uppnått.
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4.2.8

Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Mål

Mätetal

Verksamhet

Förbundet ska stödja kommunerna att
Minst 85 % av kommunerna upplever att Välfärd
identifiera verksamhetsområden där de kan
förbundet i hög eller mycket hög grad
samverka och på så sätt erbjuda invånarna
utgör ett stöd för kommunerna att
likvärdiga insatser
identifiera områden för samverkan
Boråsregionens fyra nätverk inom området välfärd har under året genomförts enligt framtagna planer med
identifierade fokusområden. Det digitala arbetssättet har lett till en hög närvaro från nätverksdeltagarna. 89 %
upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för
samverkan. Målet är uppnått.
Förbundet ska stödja kommunerna i
Minst 85 % av kommunerna upplever att Välfärd
samordning av statliga satsningar och initiativ den information som förmedlas är
inom socialtjänst och vård och omsorg
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
Förbundets tjänstepersoner har deltagit i nationella och regionala nätverk enligt plan. 97 % av kommunerna
upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad.
Även projektet gällande suicidprevention löper enligt plan och 100 % av kommunerna är nöjda med det stöd
de fått i framtagande av lokal plan för suicidprevention Målet är uppnått.
Förbundet ska stödja Boråsregionens
Minst 85 % av kommunerna upplever att Välfärd
kommuner att påverka regionala och
förbundet i hög eller mycket hög grad
nationella frågor som rör god och effektiv
utgör ett stöd för ett fungerande
vård och omsorg
vårdsamverkansarbete
Arbetet har genomförts enligt plan. 89 % av de svarande upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad
utgör ett stöd för ett fungerande vårdsamverkansarbete. Målet är uppnått.

4.3

Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om
verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid
ägarsamråd. Bolagen står inför utmaningar av olika karaktär, delvis till följd av pandemin. På grund av den aktuella
situationen har fler ägarsamråd genomförts.
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5

Dataskyddsombud

5.1

Uppdrag och syfte

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna 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 var ambitionen att öka det proaktiva arbetet, vilket uppnåtts.
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.

5.2

Ekonomiskt utfall

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 196 tkr.

5.3

Måluppfyllelse 2021

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen är att
målet är uppnått vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts.

Mål

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
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
Ombudsmannaskap
•
Tillhandahålla expert- och
bedömningshjälp vid
personuppgiftsincidenter

Mätetal

Uppföljning 211231

•

•

•

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

•

Alla verksamheter utom två har
genomfört en granskningsomgång
och rapportering har skett till
majoriteten av ledningsgrupperna
Mognadsmatrisen är genomförd
med undantag för en kommun och
ett kluster inom en kommun

Målet anses uppnått
•

•

•

•

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

•
•

•

•

Alla registrerade frågor och ärenden
är hanterade
DSO har digitalt besökt
ledningsgrupper för information och
frågestund.
Digitala träffar med kommunernas
och bolagens kommunikatörer och
webbyråer har genomförts kring
hemsidor och sociala plattformar
Tre nyhetsbrev är publicerade

Målet är uppnått
•

Samtliga incidenter är hanterade
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•

Tillhandahålla en
kontaktpunkt inom ramen
för DSO-rollen

•

Externt nätverk
•
Boråsregionen ska
fortlöpande ses som en
självklar partner när det
gäller dataskyddsombud

•

Planera
•
Skapa än mer relevant
innehåll till de kommunala
verksamheterna

•

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

•

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

•

Samtliga inkomna ombudsärenden
är hanterade inom 5 dagar

Målet är uppnått

•
•
•

Omvärldsbevakningen har blivit en
daglig syssla som löpande hanteras
Deltagit i sex nätverksträffar
Deltagit i fyra utbildningar under
året

Målet är uppnått
En verksamhetsplan är framtagen
för 2022 där en ny kommun
tillkommer och en genomlysning av
DSO-uppdraget ska göras

Målet är uppnått
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6

Medarbetarcentrum

6.1

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.

6.2

Ekonomiskt utfall

Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett negativt resultat om 86 tkr.

6.3

Måluppfyllelse 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. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är bedömningen att de uppsatta målen
är uppfyllda.

Mål
•

•

Marknadsföra
Medarbetarcentrums verksamhet
för ökat användande
Tillhandahålla ett attraktivt utbud
av tjänster utifrån kommunernas
behov

Mätetal

Uppföljning 211231

•

•

•

•

•

•
•

Bidra till personalrörlighet genom
jobbmatchning

•

•

Tre nyhetsbrev
Uppdaterad broschyr

•

Ha full tillgänglighet att utföra
basverksamheten med
reflekterande samtal och
jobbmatchning alla
arbetsdagar
90 % av medarbetarna ska vara
nöjda med det reflekterande
samtalet

•

•

Av genomförda samtal är
100 % nöjda

•

Samtliga chefer
rekommenderar
utbildningen

•

Samtliga chefer har
uppgett att de är nöjda
med insatsen
Vid de mätbara avslutade
längre uppdragen ligger
genomsnittsökningen i
bedömd prestation på
drygt 12 procentenheter

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

•

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

•

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
prestation i grupper och ökad
attraktivitet hos kommunerna

•

Vid kortare uppdrag: 90 % av
cheferna ska vara nöjda med
insatsen
Vid längre uppdrag: Gruppens
prestation ska ha ökat med
minst 10 %

Samtliga mål anses uppnådda.

Fem nyhetsbrev
Broschyr klar

Årlig dialogträff med
kommunernas
ledningsgrupper
Årlig dialogträff med HRavdelningen på respektive
förvaltning och kommun
Fyra styrgruppsmöten

•

•

•

•
•

•

Dialogträffar med
ledningsgrupper har inte
genomförts fullt ut till
följd av vakans i aktuell
kommun
HR-träffar genomförda
Två styrgruppsmöten
genomförda
Full tillgänglighet under
hela året
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7

Navet science center

7.1

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.

7.2

Ekonomiskt utfall

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 700 tkr, varav knappt 1 300 tkr är en pensionskostnad av
engångskaraktär. Resterande underskott är en direkt följd av minskade intäkter till följd av coronapandemin. Det
faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten inte kunnat ta del av
några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats
genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och utvecklingsprojekt.

7.3

Måluppfyllelse 2021

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och
verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets
ekonomi, dock som en egen enhet.
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.
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för
allmänheten höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare.
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser,
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.
Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksamhetens användare,
uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut och därmed vad de efterfrågar för
tjänster hos Navet. Över 100 personer deltog. Dialogprocessens syfte var även att ligga till grund för vägval och
prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån dialogprocessen har fem
verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 2022-2025 som konkretiserar Navets
prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets övergripande uppdrag uppdaterats. Detta är ett
steg i att nå Navets långsiktiga mål att alla kommuner i Boråsregionen ska ingå i Navets verksamhet.

7.3.1
Mål

Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

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

Mätetal

Uppföljning 211231

•

•

Framflyttat pga corona

•

Genomfört

•

Genomfört

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

Årsredovisning
Datum: 2022-02-18
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gymnasiet i samverkan med företag
för minst 100 elever
• Upparbeta minst fyra nya
• Genomfört
företagskontakter
Bedömningen är att målet är delvis uppnått. Sprunget ur dialogprocessen finns många idéer kring ett mer
strukturerat och strategiskt näringslivssamarbete.

7.3.2
Mål

Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

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

Mätetal

Uppföljning 211231

Möten med utvecklingsansvariga i
• Genomfört
avtalskommunerna
• Analys av måluppfyllelsen i
• Ersatt av en omfattande
avtalskommunerna
dialogprocess med kommunerna
• Analys, uppföljning av statistik kring
• Genomfört
fullföljda studier och måluppfyllelse,
minst två seminarier med personalen
• Genomfört
• Utveckling av filial-idén tillsammans
med Svenljunga kommun
• En ny utställning för de allra yngsta
• Framflyttat pga corona, klar våren
med Tunda som huvudperson
2022
• Minst 15 000 elever på Navet-teman
• Uppnås ej pga corona, 10 790 elever
• Minst 500 elever på teman i
under året
matematik
• Genomfört (1071 elever)
• Minst 500 elever i teman om
• Uppnås ej pga corona, 330 elever
programmering
under året
• Minst 500 elever på teman med fokus
• Uppnås ej pga corona, 283 elever
på Agenda 2030 och de globala målen
under året
• Minst två nya teman tas fram under
• Genomfört: Väder och Escape Room
året
• Utvärdering av PIF genomfört
• Minst två utvärderingar av skolprojekt
• Uppnås ej pga corona, 341
• Minst 200 pedagoger på utbildning
pedagoger under året
inom naturvetenskap och teknik
• Uppnås ej pga corona, 142
• Minst 500 pedagoger på utbildning i
pedagoger under året
matematik
• Uppnås ej pga corona, 61 pedagoger
• Minst 500 pedagoger utbildas i
under året
programmering och digitala verktyg
• Uppnås ej pga corona, 202 dagar
• Minst 800 lärarutbildningsdagar i
under året
skolutveckling
• Uppnås ej pga corona, 737 dagar
• Totalt minst 2000
under året
lärarutbildningsdagar
Pandemin har påverkat resultatet i hög utsträckning. Verksamheten har fortsatt att erbjuda digitala och mobila
lösningar och ställt om istället för att ställa in. Målet är ej uppnått.
Verka för att fler unga
• Navet fortsätter sitt nätverkande i två
• Genomfört
fullföljer sina studier
utsatta områden i Borås för att få
kontakt med föräldrar och barn, med
minst sex träffar
• Genomfört
• Interkulturell dialog intern och externa
aktiviteter
• Genomfört
• Navet deltar i minst fem öppna
aktiviteter i utsatta områden i Borås
• Genomför ett drogförebyggande tema
• Framflyttat pga corona
tillsammans med Folkhälsan, Polisen
och Soc i tre områden i Borås. Temat
engagerar elever, lärare och föräldrar
• Genomfört
• Eftermiddagsgrupper med elever från
åk 5-6 elever från Norrby
• Genomförs tom vt 2022
•

Årsredovisning
Datum: 2022-02-18
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Fortsatt utveckling av
skolutvecklingsprojektet i Tranemo
med minst 20 träffar, handledning av
• Genomfört inom ramen för PIF
rektorer, processledare (lärare) och
elevhälsa
• Uppstart av ett skolutvecklingsprojekt
• Genomfört
på en 7 till 9 skola
• Skapa en maker space, en plats för alla
att komma och förverkliga, utveckla
sina idéer
Trots att pandemin gjort att flera aktiviteter skjutits upp är målet i stort sett uppnått. Nätverksarbetet i utsatta
områden fortlöper och Navetklubben, en satsning på mellanstadieelever från Norrby, har startat.
Skolutvecklingsprojektet PIF (Processledning I Fokus) i Tranemo fortlöper med goda resultat och dialog har
påbörjats om en liknande satsning i Svenljunga.
Navet är en arena för
• Navet samverkar i minst två mässor
• Vårdmässa genomförd, 600 elever
teknik och vårdyrken
där vård och teknikjobb exponeras för
ungdomar
• Framflyttat pga corona
• Navet genomför tekniktema med
minst 250 elever i årskurs 8
• Genomfört/genomförs
• Navet genomför läsårstemat
Drömstaden för minst 100 elever
Pandemin påverkar det estimerade målet. Vård- och omsorgsmässan genomfördes som planerat. Under tre
dagar fick 800 inbjudna elever från samtliga medlemskommuner möjlighet att möta personer som alla arbetar
som undersköterskor inom region och kommun. Mässan genomfördes tillsammans med Vård och
omsorgscollege (MUST & BoBo), Södra Älvsborgs Sjukhus och SyVare från regionen. Drömstaden genomfördes
enligt plan och ambitionen är att sprida konceptet till fler kommuner i Sjuhärad. Målet är delvis uppfyllt.
Navet bidrar till ökad
• Navet genomför utbildningar i
• Inställt pga corona
digital kompetens
programmering på uppdrag av
Skolverket
• Dialog pågår med Mediapoolen om
• En digital plattform för Navets
att dra nytta av befintliga
pedagogiska program och
plattformar
undervisningsmaterial utvecklas
• Påbörjades under hösten
• Navet utvecklar kommunikationen
med skola och allmänhet, genom
livesändningar och inspelat material
• Omformulerat enligt önskemål att
• Fortsatt samarbete med Svenljunga
fokusera på teknik/naturvetenskap
kommun kring digitalisering av skolan
utomhus med inslag av digitala
• Utvecklingsprojekt kring digital
hjälpmedel
kompetens inom förskolan och
• Framflyttat pga corona
matematik
• Genomfört
• Digital maker space för allmänheten
färdigställs
• Escape-room med hjälp av 360• Idéer för Escape-room med hjälp av
teknik har utvecklats
VR teknik tas fram
• Genomfört
• En digital matris för
utomhuspedagogiken tas fram
Det planerade uppdrag från Skolverket att genomföra utbildningar i programmering ställdes in till följd av
corona. Samtal pågår med Mediapoolen kring en gemensam filmsatsning med Navet som utgångspunkt för
både inspelningsmiljö och pedagogik. Det digitala och mobila kommer att vara ett komplement för att öka
tillgängligheten. Målet är delvis uppnått.
Navet stimulerar intresse
• Verksamheten Hubben startar och
• Genomfördes under hösten i mindre
och ökar
engagerar allmänheten i
skala pga corona
allmänbildningsnivån hos
framtidsfrågor
• Navet börjar i samarbete med Science
allmänheten
• Dialogen fortlöper
park Borås bygga upp en arena för
samhällsutveckling
• Genomfört
• Navet genomför minst fem publika
aktiviteter lokalt/regionalt
•

Årsredovisning
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•
•
•
•
•

•
•
•

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

•

Framflyttat pga corona

•

Genomfört
Genomfört

•

Ej genomfört pga corona;
neddragning till 1 gång/månad
• Genomfört/genomförs
•

•

Genomfört: invigning 23 juni

Genomfört
• Framflyttat pga corona
•

Verksamheten i Hubben startade upp i liten skala under hösten. Den 23 juni invigdes fågelutställningen
Biologiska balkongen. Publiceringen av BT-sidor har dragits ned till 1 per månad som en konsekvens av
pandemin. Navet deltog med öppet hus i Naturskolans lokaler vid invigningen av det nya utvidgade
naturreservatet på Rya Åsar. Vid årets “Vattendag” i Borås stadspark fanns Navet på plats med två pedagoger
och en helgpersonal. Under Astronomins dag och Natt genomfördes publika visningar i Astronoma.
Utställningen “Fira demokratin – 100 år” har under september månad funnits i Kuben och visats för
allmänheten. Målet bedöms uppnått.

7.3.3
Mål

Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Navet stimulerar intresse
och ökar kunskapsnivån
om Agenda 2030

Mätetal

Uppföljning 211231

Navet utvecklar Hubben, ett
• Genomfört/genomförs
område/utställning kring Agenda 2030
som är en öppen arena för alla.
• Miljödiplomering genomförd,
• Navet analyserar den egna
temaverksamheten analyserad
verksamheten utifrån de Globala
målen
• Under 2021 huvudfokus unga 15 till 25 • Ej genomfört pga corona.
Framflyttat
år. Arenan är en innovations hub
tillsammans med Borås Stad och
Science park
• Genomfört/genomförs
• Temat Drömstaden genomförs med
minst tio klasser
• Ej genomfört (dialog med Umeå
• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas
pågår)
vidare och sprids till ytterligare minst
en kommun
• Flera utbildningsdagar för
• Utbildningsdag med tjänstemän i
tjänstemän inom Borås stad
minst två kommuner på tema Agenda
genomförda
2030
• Utbildningar för politiker Borås och i
• Genomfört
Da Nang Vietnam
• Den regionala Hållbarhetsfestivalen
• Genomförs enligt plan
genomförs hösten 2021
• Genomfört
• Minst tio utbildningar i Agenda 2030
genomförs
Målet har påverkats av pandemin och Hubben har inte kunnat dra igång med unga 15-25 år som huvudfokus i
den omfattning som planerades i verksamhetsplanen. Under hösten startade två grupper i Makerspacen; en
tjejgrupp från Norrby och en hantverksgrupp. Drömstaden utvecklades väl. Flera kompetenshöjande aktiviteter
i form av miljöutbildningar har genomförts. Det internationella projektet tillsammans med Da Nang pågår, dock
genomförs samtliga aktiviteter digitalt, vilket medfört vissa revideringar av projektplan och budget. Målet
bedöms uppnått.
•

Årsredovisning
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7.3.4

Mål

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

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

Mätetal

Uppföljning 211231

Verksamheten Hubben ska definieras
• Dialog pågår fortlöpande
som en arena för samhällsutveckling
av organisationer och allmänhet
• Genomfört
• En hybridarena skapas som är kopplad
till Hubben där många lokala,
regionala, nationella och
internationella möten sker
• Genomfört
• I ICLD projektet med Da Nang
genomförs utbildningar och möten
• Genomförs/dialog pågår
• Arbeta för ett nytt avtal med
Högskolan Borås
Bedömningen är att målet är uppnått. Det finns ett stort intresse av att genomföra hybridmöten och/eller
konferenser där deltagarna kan delta fysiskt och/eller digitalt. Dialogen med Högskolan i Borås pågår. Navet är
med i projektet Gruvan som innebär nationell samverkan med andra science centers.
•

Årsredovisning
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8
8.1

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
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 2020 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/Skapa mervärde
•
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.

8.2

Årsberättelse 2021

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.
Resultatet för helåret blev ett överskott om 289 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket
möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med
beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3.

Bilaga 1

Personal
Åa

Kansli/Basverksamhet
Förbundsdirektör
Administrativ chef
Enhetschef
Controller och administratör
Konferensansvarig, receptionist
Regionutvecklare välfärd
Regionutvecklare kompetens
Regionutvecklare regional utveckling
Summa

1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,5
1,0
1,0
9,5

Projekt/Särskilt finansierad verksamhet
eSamordnare
Ansvarig Business Region Borås
Dataskyddsombud
Miljöstrategisk samverkan
Projektledare Besöksnäring
Projektledare kompetens
Projektledare välfärd
Vård och omsorgscollege
Kultursamordning
Projektledare Regional avfallsplan
Regionutvecklare regional utveckling
Summa

1,0
1,0
2,0
1,0
0,75
0,75
1,5
0,5
1,0
1,0
1,5
12,0

Medarbetarcentrum
Verksamhetschef
Coach
Summa

0,5
2,2
2,7

Närvårdskontoret
Koordinator
Samordnare
Summa

1,0
1,0
2,0

Navet science center
Verksamhetschef
Administration
Pedagoger
Tekniker
Designer
Material och konferens
Timanställd helgpersonal
Summa

1,0
1,0
7,7
1,0
1,0
1,3
2,1
15,1

Totalt

41,3

Kommentar

Aug-dec 2,0

Jan-juli

Okt-dec 6,7

Bilaga 2

Internkontrollplan 2021

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen. Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts.
Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut.

Granskningsområde

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Frekvens Kontrollansvarig

Resultat av granskning

1. Räkenskapsinformation

Kontroll av att räkenskapsinformation förvaras på rätt sätt
Kontroll av bokförda poster

Stickprov

1 gång/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade
enligt plan utan anmärkning

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag
Fakturering ska ske med korrekta
uppgifter och underlag
Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett.

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

Kontroll av att inventarieköp
bokas på inventariekonto
och uppfyller kraven på inventarie
Namnprover över attestanter ska
upprättas inför varje räkenskapsår

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

Är den upprättad?

Administrativ chef

Beslutsattest ska ske av rätt
person

Stickprov

1 gång/år
samt
löpande

Attestlista med namnprover
upprättad, stickprov utan
anmärkning

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Stickprov

Ekonomi och administration

2. Redovisning

3. Fakturering
4. Moms och skatter

5. Drift eller investeringsredovisning
6. Attesträtt

Bilaga 2
7. Löner

8. Arvoden och
reseräkningar

9. Företagskort
10. Representation
11. Handkassa

Kontroll att rätt utbetalning
sker till rätt person

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Kontrollerats månadsvis samt
två extra stickprovskontroller,
utan anmärkning

Kontroll mot avtalad lön
Kontroll att rätt utbetalning
sker till rätt person

Stickprov
Stickprov

2 ggr/år
2 ggr/år

Administrativ chef
Administrativ chef

Kontroll mot avtalade ersättningsbelopp

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Arvoden/reseräkning ska attesteras
Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt

Stickprov
Stickprov

2 ggr/år
2 ggr/år

Administrativ chef
Administrativ chef

Kontroll av kontering, syfte och
deltagare
Handkassan ska vara korrekt

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

Kontroll att kvitto och
2 ggr/år
kontanter stämmer med
bokfört belopp
Kontroll av aktuellt
2 ggr/år
register över användarlicenser
Genomgång av fakturor Månadsvis

Ekonom Navet

Utan anmärkning

Administrativ chef

Utan anmärkning

Administrativ chef

Telefonkostnader kontrollerats
månadsvis, utan anmärkning

Samtliga punkter kontrollerade
enligt plan utan anmärkning

Kontrollerats månadsvis, utan
anmärkning

12. Behörighetsrutiner IT

Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

13. Mobiltelefoner

Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i
förhållande till tänkt användning

14. Tillträdeskontroll till
lokaler

Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång 1 gång/år
av nycklar och larmkoder

Administrativ chef

Utan anmärkning

15. Diarie/posthantering

Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Genomgång av rutiner

Administrativ chef

Utan anmärkning

1 gång/år

Bilaga 2

Styrdokument

16. Delegationsordning
17. Avtalshantering
18. Dokumenthantering

19. Inköp och upphandling

20. Kris och säkerhet

Delegationsordningen ska
vara aktuell
Undertecknande av avtal sker i
enlighet med gällande delegation

Kontroll av aktualitet

1 gång/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen
Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är kända och
efterlevs
Att planer för kris och säkerhetsarbete finns, är kända och
efterlevs

Stickprov

2 ggr/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest
Uppföljning av
introduktion och
genomgång på APT.

2 ggr/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

2 ggr/år

Administrativ chef

Planer under kontinuelig
revidering, telefonlista aktuell

Uppföljning av
introduktion och
genomgång på APT

1 gång/år

Administrativ chef

Utan anmärkning

Riskanalys

1 gång/år

Förbundsdirektör

Att telefonlista till anhöriga finns och Kontroll och revidering av
är aktuell
telefonlista
21. Personal

Rutinerna i personalhandboken ska
vara aktuella, kända och efterlevas
Kontroll av organisationen ur ett
kompetensförsörjningsperspektiv

22. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att arbetsmiljöalmanackan följs

Granskning av rutiner och 2 ggr/år
genomförande

Skyddskommittén

Utan anmärkning

23. Slutredovisning av
projekt - interna och
tillväxtmedel

Kontroll av avslutade projekts
slutresultat

Granskning av projektets 2 ggr/år
kostnader och
finansiering

Förbundsdirektör

Utan anmärkning

24. Dataskyddsförordningen

Kontroll av att handlingsplanen följs

Aktiviteterna i
Kvartalsvis
handlingsplanen granskas

Administrativ chef

Arbete pågår enligt plan
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Årsbokslut för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021
Uppdrag, syfte och målbild
Närvårdssamverkans uppdrag är att stötta kommunerna och regionens verksamheter i det samarbete som
krävs för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg till patienterna. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård,
sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Verksamheten styrs av det Delregionala Politiska Samrådet
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en
Styrgrupp bestående av tjänstemän. Det Politiska Samrådet beslutar om Inriktningsdokument för
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och
budget för 2021.
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att;
•
•
•
•
•

Skapa förtroende vårdgivarna emellan
Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
Skapa en jämlik vård
Göra skillnad/Skapa mervärde för våra patienter/brukare
Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den 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.

Ekonomiskt utfall och förväntad utveckling
Det ekonomiska utfallet 2021 är ett överskott på 289 117 kr. Förväntat budgeterat överskott var betydligt
högre vid delårsrapporten. Anledningen till det relativt låga överskottet grundar sig i att en oförutsedd
pensionskostnad på 450 000 kr tillkom vid årsslutet 2021. Ekonomisk dialog kring höjning av
medlemsavgiften bör med fördel föras under 2022.

Mål och mätetal
För att uppnå ovanstående målbild skulle nedanstående målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs och
har följts upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till
Delregionalt Politiskt Samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. För att indikatorerna ska uppnås
måste det finnas en tydlig ledning och struktur, som möjliggör att rutinerna följs.
1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %.
Samtliga åtta kommuner ingår nu i avvikelsesystemet MedControl. Statistik från januari tom
december 2021 visar ett resultat på 21 %. Målet nåddes därför inte. Orsaken till den
bristande måluppfyllelsen är exempelvis bristande ledning, styrning, uppföljning, följsamhet
till rutin samt prioritering.
2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis.
Månadsresultaten januari-december 2021 har ett genomsnitt på 13,3%. Målet har uppnåtts
och samverkan har fungerat väl.
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3)

Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad
läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna,
ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).
Enligt Munin, en medicinsk kvalitetsuppföljning för vårdcentraler, påvisar resultatet en
minskning med 3,63% (jan-dec 2021). Målet har alltså inte uppnåtts. Resultaten
har med jämna mellanrum skickats till Per Svensson och Maritha Bäck, ansvariga i Styrgruppen för
vårdcentralerna och då redovisas det per vårdcentral. Anledningen till den bristfälliga
måluppfyllelsen sägs vara primärvårdens belastning kring vaccinationer och PCR- prover för
covid-19 samt för att patienterna själva avböjt besök på vårdcentral på grund av pandemin. Detta
är en del i den upplupna vårdskulden. Motsvarande siffra för hela VGR är en minskning med
5,42%.

4) Antal påbörjade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 1 800

stycken på årsbasis.
Enligt regionstatistik uppfyller vi inte ovanstående målresultat kopplat till utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård, då resultatet i december 2021 är långt under målvärdet (727 st).
Statistik visar också att verksamheter som inte använder SAMSA har kallat till 523 stycken
SIP. Ett fortsatt utvecklingsbehov finns, exempelvis måste samtliga verksamheter in i SAMSA
samt att samtliga som har ett samordningsbehov i samband med utskrivning från sjukhus ska
erbjudas en SIP.

5) Egengranskning ska genomföras följt av ett förbättringsarbete
Vissa verksamheter har genomfört en egengranskning under våren som planerat och
övriga verksamheter var uppmanade att genomföra sin egengranskning under hösten.
Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram en gemensam mall för
egengranskning som ska testas under våren 2022. Målet kan inte anses uppnått då
endast fyra kommuner och delar av primärvården har lämnat in sin rapport om
egengranskning.
Sammanfattning: Under 2021 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och
samarbetet har fortsatt förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner
för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt under våren hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020
och 2021 har varit annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i
och hålla ut samt på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig
information.
Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen,
exempelvis Tidig upptäckt, Tidiga insatser för små barn, Suicidprevention, Nära vård samt
arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP).

Genomförda aktiviteter 2021
•
•
•
•
•

Spridningskonferens 26 februari.
Under våren samordnat arbetet kring Covid-19 i Närvårdssamverkan samt samordnat frågor kring
vaccinationer.
Arbetat med Nära vård och Strategi för hälsa.
Arbetat med suicidprevention.
Inlett en samverkan med polis och räddningstjänst.
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•
•
•

Mini-Maria Södra Älvsborg har påbörjat sitt arbete i ordinarie verksamhet.
Utvecklingsdag den 29 oktober för Styrgrupp närvård.
Workshopar kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 7 och 12 oktober.
Samtliga projekt, som Närvårdskontoret servar och samordnar, har inom ramen för sina uppdrag
genomfört möten, workshopar och föreläsningar.
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Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsrapport

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?

• 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 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.
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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 årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa 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
Sjuhärads kommunalförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret)
Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om deuppgifter som ska ingå i årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 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 en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd. Granskning av
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större
avvikelser under 2021 har utförts.
Revisionskontoret har under året särskilt granskat intäktsprocessen för Sjuhärads kommunalförbund.
En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har
avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Avstämning har genomförts
med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund.

1.5 Projektorganisation
Samuel Kaufman är granskningsledare.
Granskningsmedarbetare är Anna Duong och A
 nna Sandström.
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska
kommunalförbund upprätta en årsredovisning.
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. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, 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.

2.2 Förvaltningsberättelse
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 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 året
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som
anges i lagstiftningen.
Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning innehåller en sammanställning av fokusområden, mål och mätetal. I årsredovisningen
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2021.
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Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

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

2.4 Resultaträkning
Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader
under räkenskapsåret.
Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 80 tkr för perioden 2021-01-01 – 202112-31 jämfört med budget. Resultatet för välfärd och kompetens uppvisar ett överskott om ca 1
200 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på ca 1 700 tkr. Det egna kapitalet
uppgår till 9 864 tkr.
Överskottet på välfärd och kompetens beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i
projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel. Navet science center redovisar
ett underskott och det beror på bl.a. på en pensionskostnad av engångskaraktär som uppgår till
1 300 tkr och ett driftunderskott med anledning av coronapandemin på ca 400 tkr.

2.5 Balansräkning
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommunalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.
Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt LKBR och omfattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående
balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och
årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättningar, skulder och eget kapital.

2.6 Kassaflödesanalys
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets
in- och utbetalningar under räkenskapsåret.
Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys
och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

2.7 Drift- och investeringsredovisning
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller
sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investeringsverksamhet.
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Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds drift- och investeringsredovisning är
uppställd enligt RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Drift- och investeringsredovisningen
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

2.8 Balanskrav
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet
att inte reglera ett negativt resultat.
RKR har 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.
Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt
resultat om 80 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserven (RUR).

2.9 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.

2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommunfull
mäktige 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.
Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål;
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr.
Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår båda målen under året. Förbundets
samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen
och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.
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2.11 Måluppfyllelse
Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det övergripande målet; 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.
Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och
Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden
inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde.
I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center,
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.
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 för förbundet. Då
den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av 2021, är VG2020 styrande
för målen även under 2021. Förbundet kommer att arbeta efter den nya strategin 2022. Strategin
beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras. De utvalda fokusområdena är verktyg för
att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”.
I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030. Strategin anger
riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med
den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel och ersätter
Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014–2020.
Under perioden har förbundets verksamhet påverkats av coronapandemin vilket lett till omprioritering och förändrad inriktning för många verksamheter, särskilt navet. Utbildningar, möten
och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt
och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser,
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna
livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.
Sammantaget gör förbundet bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv för 2021.
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.
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Fokusområden för 2020/2021 är:

• 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.
Basverksamhet och Business region Borås (BRB)
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna
projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.
För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsrapporten 20 mål
med tillhörande 26 mätetal. Förbundet gör bedömningen att man nått 15 mål, att man delvis
nått tre mål samt inte nått två av målen under verksamhetsåret.
2

3

15

0

av 20 mål

Förbundet uppger att även fast man anpassat verksamheten till coronapandemin så har den ändå
haft viss påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen.
Dataskyddsombud
Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att ”Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten”.
Förbundet har fastställt nio mål samt nio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021.
Förbundet bedömer att man under verksamhetsåret uppnått alla nio mål.
0

0

9

0

av 9 mål

Medarbetarcentrum
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.
Förbundet har fastställt fem mål och tio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021.
Förbundet bedömer att samtliga mål är uppnådda under verksamhetsåret.
0

0

5

0

av 5 mål

Navet Science Center
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.
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Förbundet uppger att coronapandemin har påverkat Navets verksamhet och också måluppfyllelsen för verksamheten som höll stängt för allmänheten fram till mitten av juni 2021. När man
öppnade hade man även begränsade öppettider och besökare.
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt
genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.
Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksamhetens användare, uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut
och därmed vad de efterfrågar för tjänster hos Navet. Dialogprocessens syfte var även att ligga
till grund för vägval och prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån
dialogprocessen har fem verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 20222025 som konkretiserar Navets prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets
övergripande uppdrag uppdaterats.
Förbundet har fastställt 8 verksamhetsmål tillsammans med 63 mätetal för 2021. Förbundet
uppger att tre av målen har uppnåtts, fyra mål är delvis uppnådda och ett mål har inte uppnåtts.
1

4

3

0

av 8 verksamhetsmål

Närvårdskontoret 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/Skapa mervärde
• Sprida inspiration och glädje för samverkan
Den gemensamma målbild som har tagits 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.
För att uppnå ovanstående målbild ska fem målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna 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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Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan har uppnått ett av målen under verksamhetsåret. Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan inte når fyra av indikatorerna under
verksamhetsåret.
4

0

1

0

av 5 målindikatorer

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan
för 2021 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden för förbundet, ett
övergripande mål för dataskyddsombud, två övergripande mål för Medarbetarcentrum och ett
övergripande mål för Navet Science Center. Därutöver har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
fem målindikatorer och en gemensam målbild som kommer genom inriktningsdokumentet
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022.
Förbundet har även fastställt 20 mål med 26 tillhörande mätetal för basverksamheten och Business
region Borås (BRB), nio mål och nio mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, fem
mål och tio mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och 8 verksamhetsmål med
63 mätetal för verksamhetsområdet Navet Science Center.
Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

• 1 övergripande strategiskt mål
• 7 fokusområden och 20 mål för basverksamhet och BRB
• 1 övergripande mål och 9 verksamhetsmål för dataskyddsombud
• 1 övergripande och 5 verksamhetsmål för medarbetarcentrum
• 1 övergripande och 8 verksamhetsmål för Navet Science center
• 5 målindikatorer för Närvårdssamverkan
• 111 mätetal
Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strategiska mål och förbundet gör bedömningen verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur
ett helårsperspektiv. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksamheternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.
Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 mätetal/målindikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter
men har för 2021 blivit mer uniform. Antalet mål har minskat avsevärt jämfört med tidigare år.
Sammantaget redovisar förbundet sin måluppfyllelse enligt nedan:
3

7

36

0

av 46 mål

2.12 Konsekvenser av Coronaviruset
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av
coronapandemin med nedstängd verksamhet under delar av året. Verksamheten för allmänheten
höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare.
Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året.
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Sammantaget har den fortsatta pandemin inneburit en påverkan på förbundets verksamhet och
ekonomi. Detta gäller särskilt Navet.

2.13 Bevakningsområden
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.
Navet Styrning / omställning – corona-anpassning
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är
medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas
inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och har lett till att man under 2020
höll verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade
öppettider under den sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och
sedan stängt igen under november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler
flyttades fram eller avbokades. Verksamheten genomförde anpassningar under 2020 exempelvis
genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi.
Under 2021 fortsatte svårigheterna och verksamheten höll stängt för allmänheten fram till mitten
av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. Utbildningar, möten och
konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt
och internationellt har ställts in. De anpassningar som genomfördes under året har t.ex. varit
att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt
skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.
Förstudie - Dataskyddsombud
Under året har revisorernas biträden genomfört en förstudie över området dataskyddsombud i
förbundet med syfte att undersöka hur kommunalförbundets dataskyddsombud verkar inom
förbundet och gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan.

2.14 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredställande sätt.
Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Direktionen
2020-12-02. Direktionen har tillsammans med övriga förbundet genomfört en riskanalys som
grund för upprättandet av plan för intern kontroll.
Sjuhärads kommunalförbund uppger i årsrapporten att arbetet med intern kontroll har fortlöpt
enligt fastställd plan utan anmärkningar. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är redovisades vid direktionens sammanträde 25 februari 2022.
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen
är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång
av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs
av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll
samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också
granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar
som har varit riktade mot förbundet under året.
Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed.
Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. För helåret 2021 redovisar ett
överskott på 80 tkr jämfört med budget.
Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2021
har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet
uppnår båda de finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl
de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning
därmed kan anses vara uppfyllda.
Kommunalförbundet har i Budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden och ett antal
olika former av mål för förbundets olika verksamheter.
Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 olika mätetal/
målindikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter men har för 2021 blivit mer uniform. Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhetsmål i löptext. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal eller indikatorer för verksamhetsmålen. Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Det
noteras att de nya redan antagna dokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 är delar av detta arbete.
Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har
redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och sina fokusområden. Av totalt 46 mål
har redovisat att man inte har uppnått 10 mål.
Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har fortsatt sin förbättring avseende måluppföljningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att Förbundet fortsätter att
överväga en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför
kommande år.
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Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för
väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över
hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att förbundet i årsrapport
2021 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer
revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som
Direktionen fastställt.
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Borås 2022-03-15

Andreas Ekelund
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

Samuel Kaufman
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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§ 169/2022

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Dnr 2022/288

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beslutade 2022-03-18 § 22 att
fastställa årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen för år 2020 och att överlämna
densamma till medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Tjänsteskrivelse 2021-04-21 från kanslichef
§ 22 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021
ÅR-21-webb-tillg-minskad, fastställd
Uppföljning verksamhetens mål 2021
Revisionsberättelse, inscannad
Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2021_220323

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-04-21

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 för Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Diarienummer 2022/288, löpnummer 1612/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beslutade 2022-03-18 § 22 att
fastställa årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen för år 2020 och att överlämna
densamma till medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.

Ärendet
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beslutade 2022-03-18 § 22 att
fastställa årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen för år 2020 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
2
3
4
5

§ 22 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021
ÅR-21-webb-tillg-minskad, fastställd
Uppföljning verksamhetens mål 2021
Revisionsberättelse, inscannad
Rapport Granskning av SÄRF årsredovisning 2021_220323

Beslut lämnas till
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Maria Winsten
Kommunsekreterare
Kanslifunktionen
Kommunledningsstaben
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FÖRBUNDSDIREKTIONEN

FÖRBUNDSLEDNINGEN HAR ORDET

BORÅS 2022-03-18

Räddningstjänsten arbetar med olyckor.
De olyckor som har inträffat kan berätta
om de risker och problem som finns
eller byggs in i samhället för att på så
sätt förebygga, förhindra och minimera
kommande olyckor. Räddningsinsatsens
effektivitet kan värderas i hur de
förebyggande åtgärderna är vidtagna,
hur den interna kvalitetssäkringen
utförs och återkopplas samt hur
metodutvecklingen kan påverka framtida
räddningsinsatser där även samordning
av erfarenheter från olika organisationer
kan bidra till ökad samhällsnytta.

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-2022
avlämnar denna årsredovisning.

FÖRBUNDSDIREKTIONEN

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I:

Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ordförande, Borås

Bollebygds kommun

Börje Eckerlid (C), Vice ordförande, Ulricehamn

Borås Stad

Ulf Sjösten (M), Borås

Marks kommun

Torsten Lindh (S), Svenljunga

Svenljunga kommun

Anders Brolin (S), Tranemo

Tranemo kommun

Carl Pålsson (FR), Bollebygd

Ulricehamns kommun

AnnSofi Turesson (S), Mark

ERSÄTTARE
Mohamed Farah (S), Borås
Anna Christensen (M), Borås
Johan Björkman (M), Svenljunga
Ingvar Ideström (M), Ulricehamn
Stephan Bergman (M), Tranemo
Lars-Erik Olsson (S), Bollebygd
Peter Branshöj (M), Mark

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
har trots pandemin klarat årets utmaningar
i de händelsestyrda och förebyggande
uppdragen genom att konsekvent hålla
i och hålla ut. En pandemistab med
ledning och kommunikatörer har varit
aktiv sedan våren 2020. Med korta
beslutsvägar och närhet till verksamheten
har beslut och interna rutiner uppdaterats
kontinuerligt. Särskilda riskbedömningar
har utförts inför och i samband med
utbildningsgenomföranden på Guttasjön.
Samtidigt har visionsarbetet att verka
för en räddningstjänst i tiden och
för framtiden fortsatt men något
begränsat. Medarbetarna har visat en
hög lojalitet och flexibilitet genom att
ställa om och ställa upp för att klara

förbundets uppdrag i bästa möjliga
mån utefter rådande omständigheter.
Med ledningssystem menas den
organisation, mandat, roller och
stödsystem där varje nivå kan ta ett
helhetsansvar utifrån sin roll. Förbundets
strategiska inriktning omfattas av
den övergripande fördelningen av
finansiella resurser och inriktningen för
kompetensförsörjning i en helhet för att
kunna fatta, för verksamheten, effektiva
beslut. Processerna i kärnverksamheten
sker samordnat, strategiskt och konsultativt
tillsammans med stödfunktionerna
personal, ekonomi och verksamhetsanalys.
Särskilt fokus under året har ägnats åt
de ekonomiska förutsättningarna för
förbundets förmåga och hållbarhet.
En framgångsfaktor som har rönt både
stor spridning och uppmärksamhet
är SÄRF:s information till allmänheten
som kontinuerligt publiceras och delas
med egenproducerat innehåll på sociala
medier. Personalgrupper involveras och är
delaktiga i att nå ut med säsongsbetonade
samt händelsestyrda budskap som
anpassas efter olika målgrupper och
situationer. Under de senaste åren
har synligheten i sociala medier varit
särskilt viktig för att nå ut när andra
personliga möten inte har kunnat
genomföras ur smittskyddssynpunkt.

Den statliga utredningen ”En
effektivare kommunal räddningstjänst”
presenterades 2018 vilket innebar att
Lagen om skydd mot olyckor, LSO,
skärptes som trädde i kraft 1 januari
2021. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap gav under 2021 ut fyra
föreskrifter kopplade till lagstiftningen
som bland annat reglerar operativ
ledning av kommunal räddningstjänst,
ett utökat förbyggande uppdrag samt
senare under året för räddningstjänsten
ett utökat ärende- och tillsynsansvar
rörande brandfarliga och explosiva varor.
Utöver förändringar i lagar och regler
har räddningstjänsterna i landet fått i
uppdrag att arbeta aktivt och långsiktigt
med jämställdhet- och mångfaldsfrågor.
Efter fyra år kunde äntligen
ombyggnationen av huvudbyggnaden
starta på förbundets övningsplats invid
Guttasjön. Anläggningen blir anpassad till
friska brandmänskonceptet vilket är av stor
betydelse i hanteringen av kontaminerade
kläder och material. Övningsplatsen har
byggts om och säkerhetsanpassats. Fler
ytor på fältet har frilagts eller gjorts
om vilket möjliggör att flera kan öva
samtidigt inom varierande moment.

Jill Jingbrant

Rose-Marie Liljenby Andersson

Förbundsdirektör Ordförande

”Medarbetarna har visat en hög lojalitet och flexibilitet genom att ställa om och ställa upp
för att klara förbundets uppdrag i bästa möjliga mån utefter rådande omständigheter.”
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RÄDDNINGSTJÄNSTUPPDRAGETS OLIKA DELAR
Uppdraget innebär att identifiera risker för att förhindra och begränsa konsekvenserna
av oönskade händelser, förbereda och genomföra räddningsinsatser, uppföljning och
erfarenhetsåterföring av inträffade händelser samt att delta i samhällets krishantering.
RÄDDA

Organisationen är anpassad för att
driva och stödja räddningstjänstuppdragets olika delar.

FÖREBYGGA
Genom information,
rådgivning och utbildning
tillgodoses lagstiftningens
krav på skydd och säkerhet i
samhället på lokal nivå.

UPPDRAG OCH MÅL
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ansvarar för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet i sex kommuner:
Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.
Förbundet bildades 1995 och Marks kommun anslöts 2010.
SÄRF arbetar för ett säkert och olycksfritt samhälle, för alla.
Trädet

Hökerum
Ulricehamn

Fristad

Hedared

Töllsjö

Dalsjöfors

Genom att information,
utbildning och kommunikation
förebyggs oönskade händelser
för ett säkrare samhälle.

Invånare och
medlemskommuner
stödjs i skyddet mot
olyckor och kriser.

Borås
Guttasjön

Bollebygd

Vegby

HANTERA

Viskafors
Länghem

Dalstorp

Fritsla

Sätila

Svenljunga

Skene

Limmared
Tranemo

Genom insatser vid risker,
olyckor och kriser räddas
och skyddas människor,
egendom och miljö.

Torestorp
Horred

Mjöbäck

Heltidskår (2st)
RiB-kår (17st)
Räddningsvärn (6st)
Övnings- och utbildningsanläggning
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FÖLJA UPP

Arbetet bygger på en kontinuerlig
och nära samverkan med invånare,
näringsliv och medlemskommuner.

INFORMERA
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UTVECKLA
Den egna förmågan
utvcklas ständigt och SÄRF
deltar aktivt i utvecklingen
av samhällets trygghetsoch säkerhetsarbete.

RÄDDA

STÖD TILL
MEDLEMSKOMMUNER

SÄRF stödjer medlemskommunerna i
kris och katastrofer med resurser och
kompetens i samverkan.

FÖLJA UPP

I samverkan med kommunerna utformas
risk- och sårbarhetsanalyser. SÄRF medverkar
i samhällsplanering, utbildar och ger råd och
information till samverkande myndigheter
näringsidkare och enskilda.

För att ständigt utveckla verksamheten i takt
med samhällets förändrade riskbild identifieras,
dokumenteras och analyseras risker, tillbud och
olyckor. Att ständigt lära oss av det inträffade och
genom att tillvarata erfarenheter, såväl förebyggande
som insatsoperativt höjs och omvärderas förbundets
kapacitet.

STÖDJA
Liared

Borgstena

FÖREBYGGA

Beredskapen pågår dygnet
runt, året runt för att
utföra räddningsinsatser.
Arbetet innebär utveckling
och bibehållande av
kompetens, metoder
tekniska resurser för
upprätthållande av effektiv
räddningstjänstförmåga.

FRÅN NATIONELLA MÅL TILL AKTIVITETER
Med utgångspunkt i förbundets problembild,
förbundsordningen och de nationella målen
i LSO pågår ett långsiktigt visionsarbete
med strategiska inriktningar samt att ett
handlingsprogram med säkerhetsmål har
beslutats för perioden 2020-2023 som är
styrande för verksamheten.
Det fyraåriga handlingsprogrammets
säkerhetsmål omsätts i ettåriga
prestationsmål i verksamhetsplanen som följs
upp årligen.
Ta del av samtliga säkerhetsmål i vårt
Handlingsprogram 2020-2023.

Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram 2020-2023

Årlig Verksamhetsplan

Nationella mål

Säkerhetsmål

Prestationsmål

Aktiviteter

Årsredovisning 2021 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSUTVECKLING

20%
av förbundets invånare
bor i gledbygd.

BEFOLKNINGS- OCH
OMRÅDESUTVECKLING
SÄRF är ett förbund som sträcker
sig över en stor geografisk yta.
SÄRF omfattas av en stor geografisk
yta 90x90 kilometer och utgörs
främst av skog och landsbygd.
Befolkningen på drygt 205 000
invånare ökar även om tillväxten
skiljer sig åt mellan de sex
medlemskommunerna. En stigande
samt åldrande befolkning leder till
ökade risker och sårbarhet vid olyckor.
Inom förbundet finns vissa riskkällor
som skulle kunna medföra allvarliga
konsekvenser för liv, egendom och
miljö. Inom vårt ansvarsområde finns
tio verksamheter som klassas som
farlig verksamhet och genom området
går ett flertal leder för farligt gods.
Dock transporteras relativt låg andel
farligt gods via järnväg i förbundet.
Närmare 20 procent av befolkningen
bor på orter med färre än 200
invånare. En olycka som inträffar i
glesbygd riskerar att ta längre tid att
upptäcka och för räddningstjänsten
att komma fram till. Invånare i
glesbygd bör därmed ha en högre
grad av egen förmåga att själva agera,
hantera och begränsa olyckor.

ORGANISATIONSUTVECKLING
Den i LSO lagstadgade rollen som
Räddningschef har utvecklats med
ett ändrat internt som externt
fokus. Räddningschefen är numera
en strategisk kontaktperson och
kunskapsresurs för att förbättra
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samverkan mellan lokala, regionala
som nationella samarbetsparter
gällande räddningstjänstförmåga.
Den övergripande organisatoriska
och förebyggande verksamheten
ansvarar förbundsdirektören för.
Förbundets chefer samlas två gånger per
år i ett Chefsforum för att skapa samsyn
och gemenskap men framförallt utveckla
ledarskapskompetenser samt fördjupning
i olika strategiska angelägenheter. Under
2021 utgjordes temat vid ett tillfälle av
kommunikativt ledarskap och enhetligt
kommunalt ledningssystem, ELS, medan
den andra träffen flyttades fram till
2022 som en smittskyddsåtgärd.
SÄRF:s förebyggande uppdrag
delas av samtlig personal. Under
hösten fick avdelningschefen för den
förebyggande verksamheten uppdrag
att utifrån ett helhetsperspektiv leda,
fördela och involvera arbetet inom
organisationen. Under den senare delen
av året informerades i dialogform all
heltidsanställd personal för att förankra
beslutet och inhämta idéer om hur
respektive personalgrupper ska bidra
i utförandet. Under 2022 fortsätter
arbetet och förankringen inom SÄRF.
Anställd räddningstjänstpersonal i
beredskap, RiB, ges möjlighet att
utöka sitt uppdrag genom att även
fungera som instruktör vid externa
utbildningsgenomföranden.
Ett antal medarbetare har genomfört
instruktörsutbildning och håller sedan
hösten 2021 utbildningar i grundläggande
brand och hjärt-lungräddning, främst för
anställda inom SÄRF:s medlemskommuner.
I stor utsträckning sker utbildningstillfällen
på den lokala brandstationen vilket
minskar restider och bidrar till att
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instruktörerna blir ett känt ansikte i
respektive hemkommun. RiB knyts på så
sätt närmare utbildningsverksamheten
vilket också är en del av SÄRF:s
prioriteringar i RiB-lyftet för att skapa
djupare samverkan inom förbundet
samt den strategiska inriktningen att
agera och verka för Ett SÄRF.
SÄRF:s förebyggande arbete kommer att
kräva utökade resurser. En ny föreskrift
från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, med anledning av
förändringar i LSO, innebär att förbundet
ska utföra fler tillsyner fr. o m 2022 och
inte minst säkerställa kompetens för att
bistå medlemskommunernas i alltmer
komplexa plan- och byggärenden.
SÄRF har under året arbetat med
att anpassa verksamheten för att
möta utmaningarna i en reviderad
lagstiftning. Under 2021 har MSB
givit ut följande förskrifter:
► Innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst
► Ledning av kommunal räddningstjänst
► Hur kommunen ska planera
och utföra sin tillsyn enligt LSO
► Undersökningsrapport efter
kommunal räddningsinsats
Förskriften om handlingsprogram gavs
ut under sommaren och eftersom den
tidigare upplagan redan följde många av
de förändringar som krävdes blev det
en kort beredningstid. SÄRF:s direktion
fattade beslut i december att anta det
revidera handlingsprogrammet som i

huvudsak innebar en mindre strukturell
förändring, uppdaterad riskanalys och
utökning av förmågan i höjd beredskap.
SÄRF:s Direktion fattade i december
beslut om att anta det reviderade
handlingsprogrammet.
Arbete har under 2021 ägnats åt att
förbereda införandet av ett enhetligt
kommunalt ledningssystem. Beredningen
av olika alternativ har genomförts vilket
kommer att fortsätta under 2022.
Inom ramen för det förebyggande
uppdraget har samtliga föreskrifter
slutförts under 2021, Det innebär
att planering av tillsynsverksamheten
rörande myndighetsutövning och
rådgivning har färdigställts lika väl
som rutinen för instasuppföljning.

Under 2022 kommer det påbörjade
arbetet att fortsätta genom att
samtliga föreskrifter implementeras
i den dagliga verksamheten med
anledning av revideringen av LSO.

SÄKERHETSSKYDDSARBETE
Riskbilden för SÄRF förändras i takt med
samhället. För att kunna möta samhället
nu och i framtiden krävs riskidentifiering,
ökad och ny kompetens samt en förmåga
att förebygga och omhänderta oönskade
händelser för att minska riskerna för
både medborgare och medarbetare.
I detta arbete blir säkerhetsskyddet,
med en säkerhetsskyddsplan i grunden,
en viktig del för att kunna agera säkert
och effektivt vid räddningsinsatser.

För att säkerställa att verksamheten
lever upp till samtliga krav avseende
säkerhetsskydd har flera åtgärder
genomförts under året. Bland annat
har en säkerhetsskyddsanalys och
säkerhetsskyddsplan utformats
och fastställts. Syftet är att utreda
organisationens behov av säkerhetsskydd.
Säkerhetsåtgärder ska planeras
och vidtas för att säkerställa det
säkerhetsskydd som behövs med hänsyn
till verksamhetens art, omfattning och
övriga omständigheter. Planen ska
även klargöra ledningens och andra
funktioners ansvar för säkerhetsskyddet.

Årsredovisning 2021 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT
OCH EKONOMISK STÄLLNING
MEDLEMSFÖRHÅLLANDEN
SÄRF finansieras till största delen med
skattemedel. 2021 var medlemsbidraget
174,3 Mnkr och det innebär en
bidragsfinansiering av verksamheten
med 88,0% och kostnaden per invånare
inom förbundet var 844 kr (828 kr).
Resterande finansieras genom intäkter från
myndighetsutövning och avtalstjänster.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
En anställd inom räddningstjänst med
huvudsaklig tjänstgöring i utryckning
har rätt till Särskild avtalspension inom
Räddningstjänst (SAP-R) från 58 år
om vissa kriterier är uppfyllda. SÄRF
genomgår ett generationsskifte och
prognosticerar denna kostnad med en
beräknad pensionsålder på 59,5 år. Arbete
efter 59,5 år innebär en återvinning för
förbundet men en pensionsavgång vid
58 år blir en kostnad utöver budget.

RISKER
SÄRF har vid utgången av 2021 Eget
kapital på 57,4 Mnkr och en soliditet
på 34% vilket garanterar en långsiktig
och stabil verksamhet som klarar stora
händelser. Det egna kapitalet ska täcka
den Ansvarsförbindelse som ligger utanför
balansräkningen samt förbundets risker.
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Kostnaden för
räddningstjänst
är 2021

844
kronor
per invånare.

Eget Kapital
uppgick till

57,4

Mnkr vid utgången
av 2021.
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2021 innebär en
toppnotering på

289
byggärenden.

HÄNDELSER AV
VÄSENTLIG BETYDELSE
TILLSYNSARBETE
Verksamheten har präglats av pandemins
restriktioner och möjligheter att
möjligheter att utföra tillsyner har
begränsats. Under året har trots det har
ett 40-tal tillsyner kunnat genomförts.
SÄRF har fortsatt inriktningen mot
vårdboenden som saknar sprinklersystem
som är riskgrupp vid brand.
Mot bakgrund av förändringar i LSO
har MSB givit ut en ny föreskrift för
hur kommunerna ska bedriva tillsyn
enligt lagen. Denna föreskrift, som
gäller från 2022, ställer helt nya krav
på tillsynsarbetet. För att möta denna
förändring har ett omfattande projekt
genomförts för att identifiera alla typer
av objekt som kommer att beröras.

PLAN OCH BYGGÄRENDEN
SÄRF har, i likhet med tidigare år, varit
en aktiv remissinstans i kommunernas
planarbete. Under året har SÄRF
medverkat i framtagandet av en
övergripande riskanalys för Marks
kommun. Efter att analysen antagits
genomförde SÄRF en utbildning för
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kommunens planhandläggare för att
knyta an till den nya riskanalysen och
även informera om räddningstjänstens
intressen i planprocessen.
Det är en fortsatt ökning av antalet
byggärenden. Årssnittet var tidigare på
cirka 200 ärenden. I år görs åter en
toppnotering med totalt 289 ärenden.

LAGEN OM BRANDFARLIGA
OCH EXPLOSIVA VAROR
Ett annat ärendeområde som ökar är
tillståndsansökningar för brandfarliga
och explosiva varor. Dessa ärenden
har ökat med 25 procent mot tidigare
år. En anledning till detta kan vara det
påminnelsesystem som SÄRF under
året aktiverat för att minska risken
för olovlig hantering. Även Lagen och
brandfarliga och explosiva varor, LBE,
förändrades under året vilket medfört nya
arbetsuppgifter för räddningstjänsten. För
explosiv vara är det numera inte enbart
föreståndare som ska anmälas utan även
deltagare i hanteringen. Förändringen
innebar att samtliga befintliga tillstånd
behövde uppdateras med nya anmälningar,
vilket lett till en ökad arbetsbelastning.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2021

RÅDGIVNING OCH
INFORMATION
Den förebyggande verksamheten har
bland annat inriktats mot boenden
för personer som kan komma att bli
särskilt utsatta i händelse av brand,
exempelvis äldreboenden, sjukhus och
stödboenden. Detta var något som
uppmärksammades i samband med
den nationella Förebyggandekonferens
som MSB höll för tredje året i rad. Där
utsågs en av SÄRF:s brandingenjörer
till Årets Brandförebyggare.

INFORMATIONSINSATSER
SÄRF:s närvaro vid fysiska evenemang
har under större delen av året ställts
in för att undvika smittspridning.
I likhet med 2021 genomfördes en
förbundsgemensam insats under
sommaren. Majoriteten av SÄRF:s stationer
genomförde övningar i vattenlivräddning
på lokala badplatser. Personalen övade
samtidigt som möjligheten fanns att
visa förmåga och sprida kunskap om
vattensäkerhet till allmänheten.

Filmer på temat vattensäkerhet
producerades och spreds via en rad
olika kanaler under sommarmånaderna.
Medelålders män var en tydlig målgrupp
då de utgör den grupp som är
överrepresenterad i drunkningsolyckor.
Fokus lades även på att nå föräldrar för att
påvisa vikten av att hålla uppsikt på barn
i och vid vatten för att undvika olyckor.

allmänheten att, via förbundets
webbplats, beställa en kylskåpsmagnet
med råd för att undvika bränder. Ett
40-tal magneter skickades ut för att
fungera som en påminnelse i hemmet. I
samverkan med Borås Stad hade SÄRF
möjlighet att medverka i kampanjens
budskap på 17 fysiska och fem digitala
reklamytor placerade runtom i Borås.

För att underlätta räddningsarbetet i
samband med olyckor uppmärksammade
SÄRF inför semesterperioden hur
allmänheten ska agera. Bakgrunden
var en händelse där räddningstjänsten
tillsammans med ambulanssjukvården inte
gavs möjlighet att arbeta ostört i samband
med en drunkningsolycka. Informationen
där egen personal medverkade, filmades
och spreds via sociala medier. Händelsen
uppmärksammades även i lokalmedia.

För att nå en äldre målgrupp med råd för
ett brandsäkert hem har utskick gjorts
till ansvariga för de trygghetsboenden
som finns inom förbundets område.
Trygghetsboende innebär att de
boende har egna lägenheter och att
minst en i hushållet är äldre än 70 år.
Trygghetsvärdar och fastighetsägare
uppmanades att vara behjälpliga med att
sprida informationen till de boende.

”Skydda ditt hem i jul” var temat för
SÄRF:s julkampanj 2021. Kampanjen
syftade till att nå ut med information om
vikten av att ha fungerande brandvarnare
och släckutrustning hemma samt att ha
kunskap om hur utrustningen används.
Filmer, där personer släcker mindre
bränder i hemmiljö, producerades.
I samband med publicering och
annonsering av filmerna uppmanades

CIVILT FÖRSVAR
Som alla andra myndigheter har SÄRF
ett ansvar att bidra till det civila försvaret.
Huvudsakliga uppgiften under höjd
beredskap och krig är att utföra de
uppgifter som också hanteras i vardagen
men under andra omständigheter. Det
vill säga att fortsätta hjälpa befolkningen i
händelse av att de råkar ut för en olycka.

Det pågår satsningar inom området
nationellt och successivt läggs uppgifter
ut inom det kommunala ansvaret. SÄRF
ska ta det ansvar som är ålagt samtidigt
som det är viktigt att staten genomför
kompensande åtgärder enligt de nya
kraven. Mer konkret förstärker SÄRF
förmågan kring det civila försvaret:
► Krigsplacering
► Säkerhetsskydd
► Ledning
► Utbildning och övning
SÄRF deltar också i nätverk för att dela
erfarenheter och kunskap. Regionalt sker
det i stor utsträckning i Länsstyrelsens
regi och nationellt i nätverk med MSB och
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

AKTIV SAMHÄLLSAKTÖR
De unika uppdragen som ges i LSO
innebär att SÄRF måste vara en aktiv
samhällsaktör. Genom uppdraget byggs
en vana att agera i sekundoperativa
och dynamiska händelser. Det svenska
systemet är uppbyggt på ett sådant sätt
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att en myndighet i stort sett aldrig tar över
någon annan aktörs ansvar. Genom att
räddningstjänsten ofta är först på plats i
nödsituationer blir SÄRF den aktör som
identifierar och kommunicerar behov av
ansvarstagande till andra myndigheter
och kommunala aktörer. För att detta
arbete ska fungera sömlöst måste det
också finnas forum och nätverk där
aktörer träffas för att fylla före-, underoch efterperspektivet. Nedan följer några
forum där SÄRF deltar för att samverka
och därmed öka förmågan i samhället.
► SKR – NKR, Nationell nätverksgrupp
för kommunal räddningstjänst
► Räddsam VG – Styrgrupp
och beredningsgrupper
► SOS-Alarm – Kvalitetsgrupp regionalt
► RAPS-möte – Regional samverkan
med räddningstjänster, polis,
VGR, SOS Alarm för att diskutera
avvikelser och förbättringsförslag
Länsstyrelsen leder ett antal
samverkansforum där SÄRF medverkar;
Regionalt råd, Räddningstjänst
under höjd beredskap och
Älvsgrupp Ätran och Viskan.
SÄRF är en aktiv part i
medlemskommunernas säkerhets- och
trygghetsarbete, bland annat genom
deltagande i brottsförebyggande råd, BRÅ.
Lokal myndighetssamverkan med Borås
Stad samt Trygghet- och säkerhetsrådet
i Marks kommun är andra exempel.
Under året stod SÄRF, tillsammans med
Närsjukvårdssamverkan Södra Älvsborg
och Sjuhärads kommunalförbund, värdar
för en konferens på temat suicid och
suicidprevention. Drygt 170 personer från
kommun, sjukvård, blåljusorganisationer
och ideell sektor deltog i konferensen
i syfte att få kunskap och förståelse
för varandras uppdrag och hur man i
samverkan kan minska antalet suicid.
Efter genomförandet följdes inkomna
förslag till förbättringar upp. För SÄRF:s
del handlar det om att, inom en snar
framtid, komma vidare vad gäller utbildning
och skapa en tydlighet kring SÄRF:s roll
vid larm som rör suicidnära personer.
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SÄRF har i samverkan med Räddsam
VG gjort en ansökan till Brandforsk för
medel att bedriva ett projekt med mål
att arbeta fram riktlinjer och praktiska
verktyg inom stärkt brandskydd. Målet
är att skapa trygga bostadsanpassningar
för personer med behov av stödinsatser.
Forskningsprojektet utgår från en
framtagen modell som bygger på de
barriärer målgruppen påverkas av för att
utrymma i händelse av brand. I december
beviljades ansökan och projektet kommer
att sträcka sig över 2022. Förutom SÄRF
utgörs projektgruppen även av personal
från Räddningstjänsten Östra Skaraborg,
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och
Räddningstjänsten Storgöteborg.

ETT ÖVNINGSFÄLT UNDER
UTVECKLING
Övnings- och utbildning har bedrivits
på anläggningen vid Guttasjön sedan
1988. De senaste åren har upprustning
och renovering genomförts för
framförallt att möta organisationens
utvecklingsbehov men också externa
parters möjligheter att använda moderna
övninganordningar och anpassade
lokaler. Arbete med att sektionera fältet
och arbeta nyskapande har fortsatt
under 2021, bland annat förbereddes
en ny yta för externa utbildningar så
som grundläggande brandutbildning.
Hösten 2021 startade byggnationen av
ett nytt kallrökövningshus. Huset ska
kunna erbjuda en rad olika typer av
övningar och tas i bruk under 2022.
En förstudie gällande ombyggnation av
befintlig huvudbyggnad på övningsfältet
avslutades efter en längre tid. Efter
beslut av SÄRF:s politiska direktion,
vilket föregicks av framställan i Borås
Stads kommunfullmäktige, påbörjades
en ombyggnation av huvudbyggnaden
i november 2021. Huvudbyggnaden
ska stå färdig under 2022, ha fler
lektionssalar än tidigare samt kunna
erbjuda olika typer av utbildningar inom
exempelvis brand och sjukvård. Konceptet
friska brandmän, som innefattar att
ren och kontaminerad materiel hålls
åtskiljt, leder till en bättre arbetsmiljö
för såväl övande som för personal.
Verksamheten på övningsfältet har har
inte påverkats av ombyggnationen. .
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UTBILDNING
Pandemin har haft inverkan på årets
utbildningsinsatser.. Den verksamhet
som genomförts har kontinuerligt
riskbedömts och anpassats efter rådande
rekommendationer och restriktioner.
Att utbildning och övning i viss mån
ställts in har möjliggjort att forskning, i
större utsträckning än tidigare, kunnat
bedrivas på fältet. Såväl nationella som
internationella företag har bedrivit
verksamhet, bland annat i syfte att
utveckla produkter och metoder.
2 100 personer har deltagit i
grundläggande brandutbildning, ställt
mot 1 528 personer 2020. Året
dessförinnan var siffran 6 510. Det kan
konstateras att pandemin påverkat dessa
genomföranden i stor utsträckning.
Grundutbildningen har en teoretisk och
en praktisk del. Teorin har uteslutande
hållits digitalt. De praktiska delarna har
genomförts utomhus på ett smittsäkert
sätt, om än i minskad omfattning.
Sedan 2020 bedriver SÄRF
räddningstjänstutbildning för två
gymnasieskolor, Sven Eriksonsgymnasiet i
Borås och Marks gymnasieskola i Skene.
Under 2021 skrevs även avtal med
Tranemo gymnasieskola. Eleverna läser
fyra delkurser räddningstjänst under
sin gymnasietid. Utbildningen syftar till
att väcka intresse för räddningstjänsten
samt gynna framtida rekryteringar.
Under året har SÄRF fortsatt arbetet
som underleverantör till den statliga
utbildningen Grib, grundutbildning för
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Utbildningen har bedrivits under hela året
då den ses som samhällsviktig. Stora krav
har ställts på såväl elever som lärare för
att undvika smittspridning under kurserna.
Förändringar i övningsupplägg för
RiB- och räddningsvärnspersonal
har genomförts under året. För
att minska väntetiden samlas fler
moment vid samma övningstillfälle.
Den typen av kombiövningar innebär
mer effektiv övningstid samt färre
transporter av materiel. Beslut om
att endast öva klippning av fordon på
Guttasjön har också det bidragit till
färre transporter inom förbundet.

Ett mer enhetligt sätt att
redovisa genomförda övningar, i
verksamhetssystemet Daedalos, införs
2022-01-01. Lösningen har arbetats
fram i samverkan mellan avdelningarna
för Insats och beredskap samt
Utbildning. Ämnesgrupperna har skapat
övningsunderlag och gett dem nummer
för registrering i Daedalos vilket skapar
överblick och kontroll på individnivå.
Respektive stations förmågebeskrivning
styr personalens utbildning och övning.

KOMMUNIKATION
Kommunikationsuppdraget har under de
senaste åren utvecklats och renodlats.
SÄRF:s Kommunikatörer arbetar idag mer
strategiskt och har under året arbetat
med bland annat kommunikativt ledarskap.
Detta i syfte att få förbundets chefer att
bli mer medvetna i sin kommunikation.
Majoriteten av SÄRF:s medarbetare
är skiftgående eller har beredskap
vilket medför särskilda utmaningar
i den interna kommunikationen.
Pandemin har inneburit en utveckling
av digitala kommunikationsvägar inom
SÄRF. Emellertid kvarstår vissa utmaningar
med att nå ut med information
till alla anställda, bland annat mot
bakgrund av varierande datorvana.
Utökad användning av datorer och
programvaror i det dagliga arbetet
har föranlett utbildningsbehov. Bland
annat har ett antal manualer och
instruktioner tagits fram under året.
Ett större arbete för att utveckla SÄRF
till en digital arbetsplats kommer att
genomföras under 2022. Det handlar om
digitalt ledarskap, rutiner och riktlinjer för
kommunikations- och samarbetskanaler
samt uppdatering av befintligt intranät.
Pandemin har inneburit att SÄRF inte
arrangerat egna event. Den digitala
närvaron har fortsatt prioriterats.
Det är tydligt att rörlig media är den
typ av kommunikation som får mest
uppmärksamhet och spridning på
sociala medier. Under året har ett
femtiotal filmer producerats, dels med
syfte att beskriva verksamheten, dels
för att informera om hur olika typer
av olyckor förebyggs och hanteras.
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SÄRF:s kommunikation har särskilt
anpassats för att nå unga vuxna, individer
med begränsade kunskaper i svenska och
personer som är 70 år och äldre. Riktad
annonsering i sociala medier, medverkan
i lokalmedia och synlighet på skärmar i
matvarubutiker har varit återkommande
sätt för att nå dessa grupper samt en bred
allmänhet med förebyggande budskap
under året. Dessa målgrupper kommer
även fortsättningsvis att stå i fokus för att
öka deras riskmedvetenhet och förmåga
att hantera olika typer av olyckor.
Under året har ett rådigt ingripande
från allmänheten i samband med en
brand särskilt uppmärksammats. Genom
att lyfta fram goda exempel får fler
kännedom om hur de kan agera i en
nödsituation. SÄRF samverkade med ett
kommunalt bostadsbolag kring insatsen
som också fick medial uppmärksamhet.
SÄRF har i stor utsträckning omnämnts
och intervjuats i lokalmedia. Detta främst
kopplat till den utryckande verksamheten
men även tillsynsverksamheten. Bland
annat har ett ärende, där SÄRF:s
politiska direktion beslutat om vite för
en fastighetsägare på grund av bristande
brandskydd, uppmärksammats.
Lokalmedia har även deltagit vid flera
insatsövningar vilket genererat reportage
om arbetsmetoder och övningsupplägg.
Det finns fördelar med att allmänheten på
så sätt ges inblick i verksamheten, samtidigt
som samverkan med lokalmedia utvecklas.
Mediehantering är ett stående inslag i
introduktion av befäl och återkommande
för de funktioner som regelbundet har
kontakt med media. Riktlinjerna i SÄRF:s
Mediehandbok från 2020 förankras på
så sätt kontinuerligt i organisationen.

TEKNIKUTVECKLING
SÄRF måste följa samhällets utveckling,
vilket bland annat innebär att arbeta med
digitalisering. Den digitala arbetsplatsen
omfattar all personal och deras olika
arbetsställen och förutsättningar.
Året har inneburit en uppstart på ett
mer strategisk plan för att digitalisera
verksamheten som helhet.
Utbyte och modernisering av tekniska
lösningar för utalarmering är ett ständigt
pågående arbete. Under året har SÄRF
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utökat antalet fiberanslutningar och idag
har samtliga stationer fiber vilket bidrar till
en förbättrad och säker digital arbetsmiljö.
Genom MSB har SÄRF blivit beviljade
ett bidrag för utbyte och förnyelse av
tekniken i larm- och ledningscentralen.
Projektet har pågått sedan 2020 och
målet har varit att tekniken ska anpassas
till behovet och inte tvärtom.
Den dynamiska och sekundoperativa
verksamheten ställer krav på att tekniken
ska vara lätthanterlig både i vardag och i
extremt pressade situationer samt fungera
dygnets alla timmar. Mot bakgrund av
detta har personalgruppen kopplad till
ledningscentralen gått in i projektet med
tankesättet att tekniken ska anpassas för
att larma ut rätt styrkor utan onödiga
tekniska fördröjningar samt möjliggöra
ledning av kommunal räddningstjänst och
samverkan med aktörer på lokal, regional
och nationell nivå. Tekniken ska alltså
anpassas efter behovet och inte tvärtom.

METODUTVECKLING
Under året har SÄRF deltagit i flera
projekt med externa parter för att
utveckla metoder för framtiden.
Ett projekt, gällande punktering av
vätgastankar med hjälp av skyttar, har
genomförts tillsammans med Research
Institutes of Sweden, RISE, MSB och
Lunds Tekniska Högskola, LTH. Det
har bidragit till att skyttarnas utrustning
har kompletterats vilket möjliggör att
den typen av tankar kan punkteras.
I samverkan med RISE har även tester
med brand i elfordon och sprinkler utförts.
Att vara delaktiga i forskning som direkt
berör SÄRF:s verksamhet är stimulerande
och utvecklande för personalen.
Förhoppningen är att arbetet mynnar
ut i nya angreppssätt och metoder som
innebär än mer effektiva räddningsinsatser.
Reglering av arbete med
brandgasventilering har beskrivits i
en rutin som kommer att spridas
i hela organisationen under 2022.
Dokumentet ska stödja operativ personal
för säkra och effektiva insatser.
Ett arbetssätt kring pågående dödligt
våld, PDV, har utarbetats och kommer
att spridas till all operativ personal
i organisationen under 2022.
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Elever från Viskastrandsgymnasiet i Borås
har byggt fullskaliga moduler som använts
vid övningar för att utveckla förmågan
gällande konstruktionsbränder. SÄRF
ser positivt på den lokala samverkan.

OPERATIVA HÄNDELSER
Antalet händelser, 2 360st, är en liten
minskning från föregående år som hade
2 480st. Årets siffra är den lägsta sedan
2012 vilket visar på minskad rörelse i
samhället till följd av av pandemin.
Vid en jämförelse mellan åren 2021
och 2020 har antalet larm minskat
i kommunerna Borås, Svenljunga
och Tranemo medan de har ökat i
kommunerna Bollebygd, Mark och
Ulricehamn. Den största procentuella
minskningen av larm, med närmare 16
procent, har skett i Tranemo. Det är
glädjande då Tranemo under 2020 var
en av de få kommuner där larmen ökade.
Den största procentuella ökningen av
larm, i jämförelse med 2020, har skett i
Ulricehamns kommun där ökningen är
elva procent. Det ska nämnas att siffran
ligger betydligt lägre än före pandemin.
Den vanligaste larmorsaken är
automatlarm utan brandtillbud. SÄRF har
ett mål att arbeta aktivt för att minska
denna typ av larm och därmed förhindra
onödiga uttryckningar. Larmtypen har
minskat med 12 procent i jämförelse
med 2020, från 867st till 761st.
Utlarmningen till trafikolyckor har ökat
något under 2021 jämfört med 384st
för 2020 till 413st. Detta är långt under
nivåerna före pandemin då SÄRF under
2019 larmades till 513st trafikolyckor.
Resterande larmtyper ligger på liknande
nivåer 2021 och 2020. Hjärtstoppslarm
är den larmtyp som ökat mest.
Larmtypen ökade både 2021 och 2020.
Det kan vara en följd av den pågående
pandemin, befolkningstillväxten inklusive
den ökade medelåldern. Antalet larm
har varit färre i kategorin om hot om
suicid trots att den mentala ohälsan
ökade i samhället som pandemin kan ha
bidragit till. Antalet larm var 48st under
2021 ställt mot 58st för 2020.

Under året
har omkring
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filmer producerats
och spridits till
allmänheten.
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ANTAL INSATSER PER MEDLEMSKOMMUN 2019-2021
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ANTAL TRAFIKOLYCKOR 2019-2021
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EN AV ÅRETS HÄNDELSER
Klockan 22.53 fredagen den 21 maj tändes
lamporna i logementen och högtalarna
ljöd: ”Litet larm, Automatlarm, Brand
Ålgårdsvägen 7-9, Willys Borås”. En ganska
vanligt förekommande larmtyp. Vi hoppade
in i 1010 med en styrkeledare och fyra
brandmän, jag körde. Vi svängde ut höger
på Kungsleden mot Knalleland och såg
snart rökutveckling från byggnaden. Den
vanliga vindruterapporten tillbaka till
ledningscentralen ”Lampan blinkar, inget
synligt utifrån, vi kontrollerar” ersattes med
”Konstaterad rökutveckling, dra stort larm”.
Vi tog oss in till centralapparaten för att
kontrollera vilka sektioner som löst och
för att komma åt orienteringsritningen
för att ta reda på hur byggnaden ser ut
och snabbare kunna vidta åtgärder. På
utsidan har vi tagit oss till andra sidan av
byggnaden där tjock brandrök blandat
med gnistor väller ut ur en röklucka på
byggnadens fasad, vi konstaterar att det
är där vi vill få upp vårt höjdfordon.
Uppstartsskedet är förutom
framkörningen det som kräver mest
utav en chaufför, man behöver vara
överallt och hjälpa till och stötta med

Räddningsinsatsen på
Ålgårdsvägen i Borås den
21 maj blev omfattande.
Rökdykning påbörjas men får avbrytas på
grund av värme och rasrisk. Branden, som
börjar i ett lagerutrymme, sprider sig till
taket. Taktiken blir då att låta taket brinna
av samtidigt som det vattenbegjuts ifrån
höjdfordon.
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den utrustningen som behövs. Helst
ska utrustningen vara framme och redo
innan den behövs vilket ställer stora
krav på prioriteringsförmåga och att
kunna förutse vart insatsen är på väg.
Invändigt har rökdykarna lokaliserat en
väg fram till branden och vi lägger ut
slang för att kunna angripa branden
ifrån ett trapphus som leder till en
korridor i anslutning till det brandutsatta
utrymmet. När rökdykarna tar sig in
möts de av en väldigt svårarbetad miljö,
det är noll sikt och väldigt varmt och
de upplever att det brinner i princip
överallt i det brandutsatta lagret.
Trots rökdykarnas tappra försök att
stävja branden så tog sig branden upp
vidare på taket genom en glipa mellan
fasad och tak. När branden har vandrat
vidare i konstruktionen blir det helt
andra förutsättningar för att arbeta
inne i byggnaden och rökdykarna var
på grund av detta tvungna att backa
till en säker plats och endast skydda
och bevaka brandcellsgränser.

Med anledning av kraftig rökutveckling tar
räddningsledaren beslutet att gå ut med ett
VMA, Viktigt meddelande till allmänheten,
ett par timmar in i insatsen. Personer i
området uppmanas att gå inomhus och
stänga fönster, dörrar och ventilation.
Stora mängder släckvatten omhändertas
i samband med insatsen som blir
omfattande och kräver stora personella
resurser från flera av förbundets stationer
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I det här skedet så lugnar insatsen ner sig
ifrån ett väldigt högt tempo till en nivå som
ska pågå i många timmar, ett lågintensivt
arbete som handlar om principen ”hit
– men inte längre”. Räddningsledaren
bestämmer en gräns som ofta utgörs
utav en byggnadsteknisk gräns där vårt
arbete ska bromsa brandens framfart
så att gränsen klarar av att stå emot.
Framåt halv sju tiden på morgonen
får jag beskedet ifrån min styrkeledare
att avlösning har kommit och att jag
ska åka hem. När jag kommer tillbaka
till brandstationen finns det inget
återställningsarbete för mig att göra utan
jag tar en dusch och somnar på soffan.
När pågående skift kommer till jobbet
vaknar jag och från fönstret ser jag den
stora rökpelaren borta vid Knalleland
och kan ganska enkelt räkna ut vad mina
kollegor kommer spendera sin lördag med.
Mattias, Brandman
Borås heltidsstation
SÄRF

innan den avslutas söndagen den 23 maj.
I samband med händelsen samverkar
SÄRF med bland andra polis,
fastighetsägare, kommun och angränsande
räddningstjänster.
Insatsuppföljning är en viktig del av
verksamhetsuppföljningen och har
genomförts i syfte att dra lärdomar ifrån
händelsen.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
EN RÄDDNINGSTJÄNST FÖR
ALLA
Att vara en räddningstjänst för alla som
speglar samhället är ett aktivt arbete
under ständig utveckling för SÄRF i likhet
med landets alla räddningstjänster.
Att attrahera och nå en bred
rekryteringsbas är en förutsättning
för att personalförsörja framtidens
räddningstjänst. Den ska kännetecknas
av en arbetsmiljö som välkomnar
olikheter och tar tillvara fler perspektiv.
Under 2021 har MSB i samarbete med
räddningstjänster och SKR tagit fram tre
gemensamma målbilder. De tar sikte
på år 2030 och en handlingsplan för
åtgärder beskrivs för åren 2022-2024.
Målbilderna beskriver den önskade
läget år 2030: att såväl arbetsmiljön
på räddningstjänsterna som miljön på
MSB:s utbildningar är inkluderande och
välkomnar och tillvaratar olikheter, att
fler personer ur underrepresenterade
målgrupper söker sig till och vill
jobba kvar inom räddningstjänsten
och att hela befolkningen får en god
och jämlik service. SÄRF välkomnar
inriktningen för ökad jämställdhet och
mångfald i räddningstjänsten 2030
med tillhörande handlingsplan

RISKER OCH MÖJLIGHETER
OMVÄRLDEN
Det finns många omvärldsfaktorer
som påverkar SÄRF. Även om den
traditionella verksamheten, att reaktivt
rycka ut och snabbt vara på plats när
en olycka har skett, fortsatt kommer
att vara en viktig grund i uppdraget
kommer även kraven på att arbeta mer
förebyggande och långsiktigt att öka.
Framtidens risker kommer ställa
stora krav på förändringar hos SÄRF.
Klimatförändringar leder till mer komplexa
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natur- och transportolyckor. Bränder,
sprängningar eller hot om sprängningar
kommer sannolikt användas allt oftare
av människor för att kommunicera eller
för att sprida oro. Samtidigt förändras
det säkerhetspolitiska läget och kraven
på vår förmåga att kunna hantera
krigets verkningar ökar. Parallellt med
detta ökar människors förväntningar
att få hjälp av räddningstjänsten
vid olika typer av händelser.

mål och verksamhetsplanering. Det finns
tydliga trender, både i omvärlden och
lokalt som påverkar svensk räddningstjänst
och SÄRF, både på kort och lång sikt,
vilket behöver beaktas. Framtiden kräver
en räddningstjänst som har förmågan
att uppfatta förändringar och som kan
ställa om därefter. Megatrender utvecklas
ofta långsamt och smygande, så pass
sakta att de ibland är svåra att fånga,
för att plötsligt bli överhängande.

SÄKERHETSLÄGET

Agenda 2030 är hela världens
gemensamma färdplan för ekonomisk,
social och miljömässig utveckling som
ska ses som ett ramverk för såväl
nationellt som lokalt hållbarhetsarbete.
SÄRF:s kontinuitets-, utvecklings- och
förändringsarbete utförs inom ramen för
”SÄRF VISION 2030” och förbundets
vision om ett säkert och olycksfritt
samhälle för alla. Med kompassnålen
riktad framåt fortsätter SÄRF under
kommande verksamhetsår att klarlägga
den strategiska målstyrningen som
väver samman och konkretiserar de
övergripande strategiska utgångspunkterna
i förbundets problembild, förbundsordning
och de nationella målen i LSO med
SÄRF:s vision, strategiska inriktningar,
hållbarhets- och säkerhetsmål.

Det allmänna säkerhetsläget har i Sverige
och i vår omvärld försämrats under de
senaste åren. Det pågår en utredning
om det civila försvaret som bland annat
ser på ledningsförmåga hos kommuner
och regioner. I väntan på nya inriktningar
förlängdes överenskommelsen mellan
MSB och SKR för kommunernas arbete
med civilt försvar för 2018-2020 med
ett missiv för 2021-2022. Kravet på en
förstärkt krisberedskap och att bygga
upp det civila försvaret igen är tydligt.
Under 2022 kommer SÄRF att fortsätta
arbetet med utbildning, säkerhetsskydd,
krigsorganisation och bemanning av den.
DIGITALISERING
Digitaliseringen är viktig del av den ständigt
pågående effektiviseringen. Behovet av
information såväl internt som externt
kommer att öka. I framtiden kommer
digitalisering vara en nyckelfaktor för
SÄRF. Eftersom SÄRF är en samhällsviktig
verksamhet som handhar känslig
information, måste digitalisering gå hand
i hand med ett gott säkerhetsskydd,
något som också är kostnadsdrivande.

FRAMTID
SÄRF VISION 2030
När framtiden blir allt mer oförutsägbar
utgör en trend- och omvärldsanalys ett
viktigt verktyg för förbundets vision, syfte,
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Tillitsbaserad styrning eller
medarbetarbetardriven utveckling kräver
ett ständigt underhåll samtidigt som
det kan vara en motor för utveckling
och innovation. Styrmodellen kan ses
som ett förhållningssätt med tillit till
de som utför arbetet med fokus på
kärnverksamheten. Grundläggande
faktorer är helhetssyn, lärande, samverkan
och att styrningen sker i samskapande
dialog med verksamheten. SÄRF:s
förändringsresa kommer att fortsätta att
utveckla arbetet inom kultur, ledarskap
och medarbetarskap samt genomföra
organisatoriska förbättringsåtgärder.

VÄSENTLIGA
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
PANDEMINS PÅVERKAN
Som samhället i övrigt har SÄRF
påverkats av pandemin under året. I
mars 2020 sammanställdes lokala rutiner
för medarbetare vilka kontinuerligt
reviderats allt eftersom nya budskap
och rekommendationer har förmedlats
från regering och myndigheter.
Gedigen planering har krävts för att
vara rustade gentemot en eventuell
omfattande personalfrånvaro.
Åtgärder för att hindra smittspridning
har åtgärder vidtagits och löpande

följts upp. Möjligheter till hemarbete
har funnits för personalgrupper med
arbetsuppgifter som har möjliggjort det.
Även om SÄRF drabbats av frånvaro
av olika slag relaterat till pandemin har
detta inte påverkat möjligheten att
bemanna verksamhetskritiska funktioner
och fullgöra SÄRF:s uppdrag.
Vattendykande personal omfattas av
särskilda medicinska regler som följts
upp via företagshälsovården i de fall där
personal varit konstaterad med covid-19.

SÄRF:S ORGANISATION PER 2020-01-01

UTVECKLING AV SYSTEM
OCH RUTINER
Under året har ett nytt system
för tidsredovisning införts för all
heltidspersonal. I samband med
införandet har interna rutiner setts
över och digitaliserats med syfte att
effektivisera och förenkla redovisning
och uppföljning av tid samt hantering av
frånvaro. Förändringen har minimerat
administrativt pappersarbete och inneburit
en process som är mer kompatibel med
ett modernt och flexibelt arbetssätt.

REKRYTERING

ANTAL ANSTÄLLDA

Årligen genomförs två
rekryteringsprocesser för personal till
stationer med räddningstjänstpersonal
i beredskap, RiB och en
rekryteringsprocess för brandmän till
heltidsstationerna i Borås och Skene.

Antalet anställda inklusive tidsbegränsat anställda uppgick 2021-12-31 till 502 personer, 36 kvinnor och
466 män. Fördelning per personalgrupp enligt nedan:

Med anledning av personalrörlighet
och personalväxling har rekrytering
genomförts av ett antal tjänster såsom
lönehandläggare, tekniker, brandingenjör,
brandinspektör/utbildare, lagchefer
och styrkeledare. I slutet av 2021
inleddes rekryteringen av en biträdande
avdelningschef som ska ersätta den
tidigare sektionschefen inom den operativa
verksamheten med tillsättning våren 2022.
En sedan länge efterfrågad kompetens
inom organisationen, verksamhetsstrateg,
anställdes sommaren 2021.

Totalt

SÄRF annonserar målgruppsanpassat
via sociala medier när det anses vara
lämpligt men använder även annonsering
i dagstidningar och fackpress. SÄRF:s
lediga tjänster annonseras alltid på
förbundets webbplats, www.serf.se och
via Arbetsförmedlingens platsbank.

HELTIDSSTATIONER
Grundkravet för arbete som brandman
vid SÄRF:s heltidsstationer är att
utbildningen Skydd mot olyckor, SMO, är
genomförd. För semestervikariat är även
personal från egna RiB-stationer aktuella
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Personalgrupper

2021

2020

Heltidsanställd operativ personal, ledning och stödfunktioner

137

139

141

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 stationer

301

304

295

Personal i räddningsvärn fördelade på sex stationer

för anställning. Det är en uppskattad
modell som även resulterat i att flera av
SÄRF:s RiB-anställda valt att läsa SMO.
Åldersfördelningen medför ett flertal
möjliga pensionsavgångar under 2021
och framåt varav flera är anställda
i en befälsfunktion. För att möta
personalbehovet har vissa utbildningar
till styrkeledare och insatsledare
tidigarelagts samt att ett antal brandmän
överanställts i de rekryteringsprocesser
som genomförts under 2020 och 2021.

RIB-STATIONER
Förbundets brandmän i beredskap är en
betydande del av SÄRF:s totala beredskap.
Med syfte att behålla personal och för att
locka nya förmågor arbetar SÄRF aktivt
med att skapa goda förutsättningar för
medarbetarna. Vid rekryteringsbehov
används framförallt riktade insatser
och annonsering. Rekryteringsarbetet
bygger också på befintliga medarbetares
goda ambassadörskap för SÄRF genom
sina kontaktnät på respektive ort.

2019

64

65

66

502

508

502

Trots vissa svårigheter att fylla
personalbehovet på ett antal stationer
under året har rekryteringsprocesserna
varit lyckade. Totalt har 20 personer
utbildats och börjat arbeta som
brandmän i beredskap under 2021.
En av åtgärderna för att underlätta
rekrytering till RiB har sedan ett
antal år tillbaka varit en modell för
praktiktjänstgöring. Modellen innebär
att personer som är intresserade att
prova på arbetet får möjlighet att vara
praktikant under en begränsad period
på en RiB-station. Intresset för att
vara praktikant är fortsatt stort. Totalt
anställdes elva nya praktikanter under
2021. Utav dessa gick sex vidare till
anställning som brandman i beredskap
under 2021 och två för anställning
2022. Under hösten rekryterades sju
brandmän i beredskap som utbildas och
anställs med start under våren 2022.
Trots ett stort intresse för att bli
brandman i beredskap kvarstår utmaningar
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för HR-frågor har under 2021, som
ett av sina uppdrag, arbetat med att
ta fram gemensamma aktiviteter, så
som inspirationsdagar, för att främja
en inkluderande räddningstjänst.
Pandemin har begränsat utåtriktad
verksamhet som exempelvis deltagande
vid lokala Pride-arrangemang. I
anslutning till Borås Pride publicerades
en film i sociala medier med budskapet
”Vi är en räddningstjänst för alla”.
Prideflaggan har vajat på SÄRF:s
arbetsplatser med flaggstång i samband
med årets lokala Pride-evenemang.

ARBETSMILJÖ

Åtta anställda från olika personalgrupper deltog på plats i Kiruna under KIRtj:s nätverksträff i oktober.

på grund av en förhållandevis hög
personalomsättning. 22 medarbetare
har avslutat sin anställning under året.
För samtliga stationer krävs ett stort
engagemang och hög flexibilitet hos
befintliga medarbetare för att hålla
beredskapsplaneringen. Tack vare
medarbetarnas engagemang kan SÄRF
dygnet runt, året om upprätthålla
beredskap enligt beslutad grundbemanning.
Vid ett fåtal tillfällen har situationen
krävt en tillfällig nedgång i beredskap
på enstaka stationer på grund av
personal- eller kompetensbrist.

RÄDDNINGSVÄRN
Förbundets sex räddningsvärn utgör en
viktig resurs och finns på följande orter;
Borgstena, Hedared, Hökerum, Liared,
Länghem och Töllsjö. Ett värn består
av omkring tio personer som bor och
ofta även arbetar på orten. De står
frivilligt till förfogande för att rycka ut
vid händelser. Personalen används för
en första insats vid bränder och andra
slags olyckor. Totalt ingår 64 personer
i räddningsvärnen. Under året har tre
nya personer antagits och fyra har slutat.
Medelåldern vid räddningsvärnen är 48 år.
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JÄMSTÄLLDHET OCH
MÅNGFALD
SÄRF arbetar för att vara en
räddningstjänst för alla.
Lönekartläggning utförs varje år och
vid rekryteringstillfällen. SÄRF har infört
en lönestruktur i syfte att följa gällande
avtal och god sed på arbetsmarknaden.
Förutsättningar för medarbetare
avseende rutiner, material, utrustning
och lokaler behöver fortlöpande
förändras och förbättras i avsikt att öka
möjligheterna för alla att kunna utföra
sitt arbete på ett säkert och tryggt sätt.
Normer och normkritik har varit
ett återkommande tema på årets
arbetsplatsmöten. Med en ökad intern
kunskap har områden som är i behov
av utveckling identifierats. De utgör
en grund i SÄRF:s aktivitetsplaner
rörande likabehandling, jämställdhet
och mångfald som i sin tur innebär
uppdateringar och revideringar av
handlingsplaner och integreringsutveckling.
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Att anpassa befintliga lokaler till konceptet
friska brandmän är ett arbete som pågår
kontinuerligt. Fungerande lösningar för
omklädning och dusch är av en stor
betydelse för alla anställda. Ett lösning
med ett gemensamt utrymme för
omklädning med separata duschbås på
Bollebygds brandstation har under året
omnämnts i MSB:s tidskrift Tjugofyra 7.
SÄRF är precis som flertalet
räddningstjänster i landet
underrepresenterat avseende kvinnliga
medarbetare som utlandsfödda. SÄRF
är medlem i Nätverket för Jämställd
Räddningstjänst, NJR, och Nätverket
kvinnor inom räddningstjänsten,
KIRtj. Nätverket arrangerade 12-13
oktober sin årliga träff, denna gång i
Kiruna. Från SÄRF deltog åtta anställda
från olika yrkeskategorier på plats i
Kiruna och ett antal medarbetare tog
del av nätverksträffen på distans.
SÄRF deltar aktivt i samverkan kring
jämställdhet- och mångfaldsfrågor
såväl regionalt som nationellt. I Västra
Götaland samverkar räddningstjänsterna
i RäddsamVG. Beredningsgruppen

För att säkerställa en god och säker
arbetsmiljö för alla medarbetare läggs
stort fokus på arbetsmiljöarbetet. Det
sker systematiskt som en del i det
ordinarie arbetet och medvetenheten
om risker eller hot om risker för
ohälsa eller sjukdom har ökat bland
personalen. Samtliga tillbud och
arbetsskador hanteras, åtgärdas och följs
upp i förbundets Skyddskommitté.
Skyddskommittén hanterar alla typer av
arbetsmiljöfrågor som uppkommit på
arbetsplatsträffar, via tillbudsanmälan,
arbetsskadeanmälan, felanmälan och
riskanalyser eller andra sammanhang.
Antalet anmälda tillbud är detsamma som
föregående år, totalt 14. Antalet anmälda
arbetsskador är något fler än föregående
år där sju arbetsskador har anmälts.
Inget tillbud har anmälts som ett allvarligt
tillbud till Arbetsmiljöverket under 2021.
Skyddsronder har genomförts
och utmynnat i en åtgärdsplan
som kontinuerligt följs upp.
Grundläggande arbetsmiljöutbildning för
styrkeledare, skyddsombud och platschefer
på RiB- och Värn-stationerna var planerad
att genomföras år 2020 men senarelades
med anledning av pågående pandemi.
Under 2021 påbörjades genomförandet
och runt 20 medarbetare deltog
vid det första utbildningstillfället.
Pandemin har även under 2021 utgjort
en stor utmaning i arbetsmiljöarbetet
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och krävt anpassningar i verksamheten.
Syftet har varit att minska smittspridning
och därmed har arbetsmoment och
rutiner riskanalyserats, bedömts och
reviderats kontinuerligt. Distansarbete
har utökats och tillämpats för de
medarbetare med arbetsuppgifter som
kan utföras på distans. Det har ställt stora
krav på väl fungerande teknik, medfört
förändrade arbetsrutiner, nya rutiner
för att kommunicera och i många andra
avseenden påverkat samtliga medarbetare.
Under hösten inleddes en sex månader
lång testperiod av ett nytt verktyg för att
följa och arbeta aktivt och löpande med
den psykosociala arbetsmiljön. Varje vecka
får all heltidsanställd personal möjlighet
att besvara ett antal frågor digitalt som

ackumuleras i en temperaturmätning.
Frågorna varierar och är baserade på
forskning och handlar om kategorier
så som ledarskap, arbetssituation
och personlig utveckling. Alla svar är
anonyma. Presentation av resultat
görs endast på gruppnivå och kan inte
spåras till enskild individ. Respektive
chef får löpande sammanställning
för arbetsgruppen. Respektive chef
arbetar därefter tillsammans med
arbetsgruppen med de olika områden
som presenteras och där det finns
behov av förbättringar eller behov av
att bibehålla ett redan gott resultat.

Under 2021
låg heltidspersonalens*
totala sjukfrånvaro på
Inom förbundet
finns totalt

Totalt är

502

Arbetsmiljöverket besökte SÄRF i
november 2021 för inspektion på
arbetsplatsen Borås brandstation.
Arbetsmiljöverket återkopplade att SÄRF
uppvisar en hög säkerhetsmedvetenhet
och att mycket i arbetsmiljöarbetet finns
på plats. Arbetsmiljöverket påtalade
också förbättringsområden som kräver
åtgärd. Arbete inleddes med åtgärder
efter inspektionen som ska vara
färdigställda tills dess att Arbetsmiljöverket
återkommer i februari 2022.
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olika arbetsplatser.

2,4%

* inkl. dagidspersonal

PERSONALSTATISTIK

Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

		

2021

2020

2019

Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal
Antal anställda		
		varav kvinnor
		varav män		
Avgångar under året
Nyanställda under året
Personalomsättning (%)
Sjukfrånvaro (%)
Medelålder
Borås heltidskår
			
Skene heltidskår
			
Dagtidspersonal

137
18
119
7
7
5,9
2,44
43
43
48

139
18
121
3
4
2,3
2,65
42
43
48

141
18
123
9
9
6,9
1,72
42
43
47

RiB-personal
Antal anställda		
varav kvinnor		
		varav män		
Avgångar under året
Nyanställda under året
Personalomsättning (%)
Sjukfrånvaro (%)
Medelålder		

301
16
285
22
20
7,0
3,11
43

304
15
289
16
22
4,8
2,7
43

295		
13
282
24
25
7,6
2,6
43

64
2
62
4
3
48

66
2
63
2
1
47

64
2
64
2
4
48

7
14

2
14

5
20

Värnpersonal
Antal anställda		
		 varav kvinnor
		varav män		
Avgångar under året
Nyanställda under året
Medelålder		
Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
Anmälda arbetsskador
Anmälda tillbud

anställda i SÄRF.

SJUKFRÅNVARO FÖRDELAT PER ÅLDERSGRUPP OCH LÅNGTIDSSJUKA (>60 DAGAR)
Statistiken omfattar heltidsanställd operativ personal samt dagtidspersonal, inte RiB- eller värnpersonal.
Sjukfrånvaro anges i procent av ordinarie arbetstid. Långtidssjuka anges i procent av den totala sjukfrånvaron.
Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl.

Ålder
29 år eller yngre
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Sjuk %
*

varav Långtidssjuk %
*		

30-49 år

2,23

18,73

50 år eller äldre

2,53

12,88

Samtliga åldersgrupper

2,44

20,45
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UPPFÖLJNING AV
STRATEGISKA INRIKTNINGAR
Med utgångspunkt från förbundets
uppdrag, förbundsordning och de
nationella målen i LSO har SÄRF
formulerat sju strategiska inriktningar
för perioden 2020-2023. De ska styra
SÄRF:s strategiska arbete för att vara en
räddningstjänst i tiden och för framtiden.
Under 2021 har flertalet aktiviteter
genomförts i linje med dessa inriktningar.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING
AV VERKSAMHETEN
MÅLUPPFÖLJNING
Direktionen fastställde 2020-12-18
Verksamhetsplanen för 2021 som
övergripande beskriver hur SÄRF
avser att arbeta under året för att
uppnå Handlingsprogrammets fyraåriga
säkerhetsmål. Säkerhetsmålen syftar till
att ge styrning till organisationen och
delas upp i årliga prestationsmål. Om de
uppfylls anses säkerhetsmålen uppfyllda.
Totalt har förbundet nått 95 procent i
måluppfyllelse för Prestationsmål 2021.
De prestationsmål som innehåller
aktiviteter med fysisk närvaro, till exempel
deltagande på lokala evenemang för
information om brandskydd (under
ett normalår deltar SÄRF vid 50-talet
evenemang) har inte genomförts
enligt plan på grund av pandemin.
För detaljer kring uppföljning av mål
hänvisas till rapporten Uppföljning
av Prestationsmål 2021.

INTERN STYRNING OCH
KONTROLL
Kommunallagen anger att Direktionen
ska tillse att kontrollen är tillräcklig
inom SÄRF och att det finns en intern
styrning och kontroll som fungerar på
ett tillfredsställande sätt. Det vill säga
att de ska med rimlig grad av säkerhet
säkerställa att följande mål uppnås:
► Ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet
► Tillförlitlig finansiell rapportering
och information om verksamheten.
► Efterlevnad av tillämpliga lagar,
föreskrifter och riktlinjer.
Förbundsdirektören ansvarar för
konkreta regler och anvisningar för
en god intern kontroll och ska årligen
rapportera till Direktionen hur den
interna kontrollen fungerar.

De verksamhetsansvariga cheferna inom
SÄRF ska följa regler och anvisningar
om intern kontroll, och informera
övriga anställda om innebörden. De
ska verka för att arbetsmetoderna
bidrar till en god intern kontroll.

INTERNKONTROLLPLAN
2021
Förbundet har genomfört en risk-,
väsentlighets- och konsekvensanalys
av verksamheten 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.
För årets uppföljning hänvisas till rapporten
Uppföljning Internkontrollplan 2021.

EN MEDARBETARDRIVEN
ORGANISATION
För att nå uppsatta mål där organisationen
strävar åt samma håll arbetar SÄRF
löpande med medarbetardrivna
processer. Det innebär att personal
tilldelas ansvarsområden både på individoch gruppnivåer som ger möjligheter
till innovation och säkerställande av
verksamhetens kontinuitet. För att
nå ett ökat engagemang med en inre
motivation förutsätts av en tydlig
ledning och styrning. Medledarskap och
medledarskapsutveckling är en ledstjärna
för att nå bästa nytta för verksamhetens
stabilitet och framåtskridande.
Det agila förhållningssättet med en bredare
arbetsfördelning inom organisationen
bidrar till en ökad förståelse för
verksamhetens uppdrag och mål.
AGERA OCH VERKA FÖR
ETT SÄRF
Nyckelfunktioner har getts ett
tydligt uppdrag att kommunicera
holistiskt där olika personalgrupper
integreras. Digitala arbetsforum har
förkortat kommunikationsvägarna.
SÄRF:s operativa ledningssystem
hanteras som en helhet utan gränser
för att ge rätt resurs vid rätt tid för en
snabb och effektiv räddningsinsats.
Olika personalgrupper ges
möjlighet att mötas i tvärsektionella
forum för att öka förståelsen för
varandras roller och uppdrag.
Med tydligt satta mål och gemensamma
aktiviteter skapas förutsättningar
för en enad ledningsgrupp.
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GOD KOMMUNIKATION
SKA GENOMSYRA HELA
ORGANISATIONEN
Året har inneburit särskilt fokus
på diskussion och övningar kring
jämställdhet, normer och värderingar
inom de olika arbetsgrupperna.
Vikten av god kommunikation har varit
och fortsätter att vara en kärnfråga i
rekrytering och kompetensutveckling
av chefer och befäl.
Ett kontinuerligt samarbete mellan
avdelningar och regelbundna avstämningar
möjliggör god kommunikation. God
kommunikation har också varit i fokus
vid hantering av operativa händelser.
EN KOMMUNIKATIV OCH SYNLIG
RÄDDNINGSTJÄNST
Det externa informationsarbetet
är aktivt i förbundets olika kanaler.
Personal från olika delar av
verksamheten bidrar till att producera
och sprida de budskap som förmedlas
externt. Operativ personal möter
allmänheten vid lokala samlingspunkter
i syfte att förebygga olyckor och ge
räddningstjänsten ett ansikte utåt.

Det sker ett aktivt arbete med en
löpande kompetensförsörjningsplan.
Särskild utmaning har berört
rekrytering för vissa funktioner vilket
löpande följs upp och analyseras.
INTERN STYRNING FÖR GOD
KONTROLL
Bemanning och kompetensfördelning
mellan lag och stationer ses
kontinuerligt över.
Aktivt och fortlöpande arbete
med en verksamhetsplanering som
underlag till schemaläggning.
Aktivitetsansvariga har fått tydligare krav
på att specificera aktivitet och resursbehov.
Chefer söker regelbundet efter
avvikelser i sin verksamhet och det
sker regelbundna avstämningar kring
eventuella oklarheter kring korrekta
kostnadsställen och aktuella projekt.
Det finns en ständig strävan
efter mer kostnadseffektiva
inköp och avtalsprodukter
används när möjlighet finns.
GÖRA RÄTT SAKER PÅ RÄTT SÄTT

Det sker en regelbunden och god
samverkan mellan operativ personal
och förebyggande verksamhet i form
av inrapporterade avvikelser.
Inre ledning följer framtagen strategi
att kommunicera förebyggande
budskap i media som relaterar till
pågående räddningsinsatser.
I strävan att vara en aktiv
samhällsaktör deltar SÄRF i en rad
olika samverkansforum - lokala,
regionala och nationella.
RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS
Initiativet är högst aktuellt i
samtliga rekryteringar och dess
uppföljning. Målsättningen är att
arbeta objektivt i strävan efter att
placera rätt person på rätt plats.

Verksamhetens behov analyseras
utifrån en strävan efter att behovet
ska styra medlet och inte tvärtom.
Det har lagts gemensam kraft
på att tydliggöra organisationens
mål och aktivitetsplaner.
Genom löpande avstämningar och
gemensamma informationstillfällen
förmedlas enhetlig information
och tydligare förväntan.
Organisationens internkontrollgrupp
med personal från olika delar av
verksamheten har under året särskilt
genomlyst huruvida beslutade rutiner
efterlevs inom organisationen.
Eventuella avvikelser har rapporterats
in till ledningen med åtgärdsförslag.

Personalens förutsättningar att utföra
sitt arbete på bästa sätt följs särskilt
upp under årliga utvecklingssamtal.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
God ekonomisk hushållning är att klara
balansgången mellan uppsatta mål,
beslutad förmåga, god arbetsmiljö, hög
säkerhet och en ekonomi i balans.
Det finansiella målet för 2021 uppfylls
genom ett positivt resultat på 0,1 Mnkr.
Årets prestationsmål har uppfyllts till 95%
trots att vissa aktiviteter ej har kunnat
genomföras på grund av pandemin.

Förbundet har god budgetföljsamhet
för 2021 men pågående pandemi
har resulterat i att personalaktiviteter,
verksamhetsutveckling och
internutbildningar ej kunnat genomföras
enligt plan vilket betyder lägre kostnader
jämfört med budget. Detta innebär både
en finansiell- och en verksamhetsrisk inför
framtiden. Skenande elpriser innebär
högre elkostnad jämfört med budget
men kostnad för avskrivning är lägre då

investeringar enligt plan är påbörjade
under 2021 men slutförs under 2022.
Tid till slutleverans tenderar att ta längre
tid bland annat av den orsaken att det
är brist på halvledarkomponenter.
Det är förbundets uppfattning att
medlemsbidragen och övriga ekonomiska
medel används på ett effektivt sätt
och att SÄRF därmed uppfyller kravet
på god ekonomisk hushållning.

EKONOMISK STÄLLNING OCH
BALANSKRAVSUTREDNING
ÅRETS RESULTAT
Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader uppgår till plus 0,1 Mnkr
på en omsättning som uppgår till
198,0 Mnkr (193,4 Mnkr för 2020).
Balanslikviditet och rörelsekapital har
ökat, se kassaflödesanalys. Eget kapital
uppgår till 57,4 Mnkr och ska täcka
den ansvarsförbindelse som finns
för Pensionsutfästelse före 1997 på
13,3 Mnkr samt förbundets risker.
Enligt Kommunallagen 11 Kap 5 § ska det
varje år upprättas en budget där intäkterna
överstiger kostnaderna, undantag får
göras i den utsträckning som medel från
en resultatutjämningsreserv tas i anspråk
eller om det finns synnerliga skäl.
Förbundet använder inte
Resultatutjämningsfond (RUR) då denna
är avsedd för utjämning av skatteintäkter.

Uppgift om årets balanskravsresultat
ska redovisas i Årsredovisningen och
ska rensas från poster som inte härrör
från den egentliga verksamheten
% och Mnkr

Kommunalförbundet redovisar
ett negativt balanskravsresultat
för 2021 på minus 0,2 Mnkr.

2021

2020

2019

2018

Balanslikviditet		319%
(Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
Rörelsekapital		79,2
(Oms. tillgång - kortfristig skuld)
Soliditet		34%
(Eget kapital/tillgångar)
Soliditet inkl. Ansvarsförbindelse
26%

313%

304%

268%

73,7

66,8

57,8

36%

34%

34%

28%

24%

24%

BERÄKNING AV BALANSKRAVSRESULTAT
					Belopp i Mnkr
Årets resultat 2021					
+0,1
Reducering av Jämförelsestörande poster				
0,0
Reducering av samtliga realisationsvinster				
-0,3
Årets negativa balanskravsresultat att återställa inom tre år		
-0,2
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING, TKR
Not

2021

2020

Verksamhetens intäkter

1

23 719

23 167

Verksamhetens kostnader

2

-189 801

-179 244

Avskrivningar

3

-7 258

-6 934

Summa verksamhetens nettokostnader		

-173 340

-163 011

			

Medlemsbidrag

4

174 305

170 219

Finansiella intäkter

5

0

36

Finansiella kostnader (avser pensionsskuld)

6

-926

-1 487

Årets resultat		

39

5 757

BALANSRÄKNING, TKR
				
Tillgångar

2021-12-31

2020-12-31		

KASSAFLÖDESANALYS, TKR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

7

49 151

46 590

Pågående investering

8

3 618

5 663

Summa materiella anläggningstillgångar		

52 769

52 253

9

4

53

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		

Summa finansiella anläggningstillgångar		

4

53

		 Avskrivningar		

Summa anläggningstillgångar		

52 773

52 306

		 Realisationsvinst vid försäljning av inventarier		

-221

-122

		 Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt		

5 996

1 162

13 998

15 181

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar

Not

2021

2020

Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat exkl. räntenetto		

Omsättningstillgångar
Fordringar

			

965

7 207

7 258

6 934

10

16 095

18 935

				

Kassa och Bank		

99 347

89 339

Erhållen ränta		

0

36

Summa omsättningstillgångar		

115 442

108 274

Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)		

-926

-1 487

Summa tillgångar		

168 215

160 580

Kassaflöde från den löpande verksamheten 		
före förändringar av rörelsekapital		

13 072

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

13 730			

Förändring i rörelsekapital				

Ingående eget kapital		

57 413

51 656

Årets resultat 		

39

5 757

Summa eget kapital		

57 452

57 413

11

74 575

68 579

Investeringsverksamheten				

Summa avsättningar		

74 575

68 579

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser

		 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		

2 840

5 003

		 Ökning/minskning av kortfristiga skulder		

1 599

1 816

Kassaflöde från den löpande verksamheten		
		

17 511

20 549			

8

-7 773

-6 994

Skulder

Försäljning av anläggningstillgångar		

221

122

Kortfristiga skulder

Ökning/minskning av långfristig fordran

9

48

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-7 504

-6 866

Leverantörsskulder

12

10 069

6 904

Övriga kortfristiga skulder		

26 119

27 684

Summa kortfristiga skulder		

36 188

34 588

Ökning/minskning av likvida medel		

10 007

13 683

Summa skulder		

36 188

34 588

Likvida medel vid årets början		

89 339

75 656

Summa eget kapital, avsättningar och skulder		

168 215

160 580

Likvida medel vid årets slut		

99 346

89 339

NOTER

NOTER, TKR

REDOVISNINGSPRINCIPER
2021

2020

Not 7 Anläggningstillgångar

2021

2020

Automatiska brandlarm
10 679
Myndighetsutövning
1 746
Uppdragsutbildning
5 662
Avtal
2 797
Bidrag fr. bl.a. EU inkl. komp. sjuklönekostnader 523
Uthyrning lokaler, fordon
1 145
Teknisk service
657
Övrigt
289
Realisationsvinst
221
Summa
23 719

11 005
1 565
4 896
2 604
1 173
1 074
378
350
122
23 167

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

174 601
9 819
0
184 420

174 522
2 778
-2 699
174 601

128 011
7 258
0
Utgående ackumulerade avskrivningar 135 269
Summa
49 151

123 776
6 934
-2 699
128 011
46 590

Not 8 Investeringar, påg. investeringar 2021

2020

2021

2020

96 388
31 121
14 821
3 232
14 492
9 952
19 711
84
189 801

93 290
29 244
11 021
3 106
13 753
11 417
17 330
83
179 244

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Utgående anskaffningsvärde

Not 1 Verksamhetens intäkter

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och arvoden
Personalomkostnader
Pensioner
Personalsociala
Lokaler
Materiel
Främmande tjänster exkl räkenskapsrev.
Räkenskapsrevision
Summa
Not 3 Avskrivningar enligt plan

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens
anskaffningsvärden.
Not 4 Kommunbidrag
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

2021

2020

9 300
88 168
32 990
10 786
11 845
21 216
174 305

8 864
85 385
33 384
10 472
11 566
20 548
170 219

Not 5 Finansiella intäkter
Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads Internbank.
Not 6 Finansiella kostnader
Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa

2021

2020

926
0
926

1 481
6
1 487

Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar

Kommunalförbundet tillämpar
Kommunallagen, KL, Lagen om
Kommunal bokföring och redovisning,
LKBR, samt rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Särskild avtalspension inom
Räddningstjänst, SAP-R, är beräknad
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden
redovisas under rubriken
avsättningar.
Pensionsutfästelser före 1997-12-31
redovisas som ansvarsförbindelse.

Intäkter och kostnader

Fordringar och Skulder

Periodisering av inkomster och utgifter
har gjorts enligt god redovisningssed.

Fordringar har tagits upp till det
belopp varmed de beräknas inflyta.

Fakturor överstigande 5 tkr exklusive
moms har periodiserats.

Avsättning har gjorts för
bedömda förlustrisker.

Not 9 Långfristiga fordringar

Pensionskostnader

Skulder har tagits upp till nominella värden.

Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av 		
körkortsutbildning

Förbundets pensionskostnader utgörs
dels av under året utbetalda pensioner
och pensionspremier, dels av årets
förändring av kapitalvärdet av utgående
och utfästa framtida pensioner.

Investering

5 663
-9 818
7 773
3 618

1 447
-2 778
6 994
5 663

Not 10 Kortfristiga fordringar
2021
Kundfordringar
11 968
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 093
Övriga fordringar
34
Summa
16 095

2020
14 247
4 598
90
18 935

Not 11 Pensionsavsättning
Ingående balans
Utbetalningar
Ränta mm
Årets intjänande
Särskild löneskatt
Utgående balans

2021
68 579
-2 157
2 203
4 779
1 171
74 575

2020
67 418
-2 362
1 475
1 821
227
68 579

Not 12 Kortfristiga skulder

2021

2020

10 069
8 777
2 819
1 065
2 442
2 114
4 334
1 137
1 038
2 393
36 188

6 904
8 779
3 261
1 230
2 537
2 236
4 523
1 560
1 060
2 498
34 588

2021

2020

13 289

13 076

Leverantörsskulder
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Arbetsgivaravgift
Moms
Pensioner, individuell del
Pensioner, löneskatt
Övriga interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Not 13 Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt
(för tiden t.o.m. 1998)
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Värdering av pensionsförpliktelserna
är gjord enligt den av SKR
antagna beräkningsmodellen för
pensionsförpliktelser, RIPS 21.

En investering anses föreligga
när tillgången är anskaffad för
stadigvarande bruk, tillgången har en
ekonomisk livslängd på minst 3 år och
anskaffningsvärdet uppgår till minst ett
halvt prisbasbelopp exkl. moms.

Avskrivningar
Förbundet tillämpar komponentavskrivning
av sina tillgångar. Enligt RKR 11:4 ska
avskrivningarna spegla hur tillgångars
värde successivt förbrukas och då
måste skillnader, i förbrukning och
nyttjandeperioder av betydande
komponenter i en materiell
anläggningstillgång, beaktas. Förväntas
skillnaden i förbrukningen av en
materiell anläggningstillgångs betydande
komponenter vara väsentlig, ska tillgången
delas upp på dessa och respektive
komponent skrivas av separat.
Förbundets befintliga anläggningstillgångar
och de som har aktiverats under året
med värde som uppgår till väsentligt
belopp består av räddningsfordon.
Fordonen har i sin helhet samma
förbrukning och nyttjandeperiod och
förbundets bedömning är att varje
fordon består av en komponent.
Avskrivningstider enligt plan på
anskaffningsvärdet
Höjdfordon
Övriga stora fordon
Personbilar/Båtar/Maskiner
Räddningsmateriel
Radioutrustning
Elektronik/Kameror/Datorer
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18 år
14 år
7/10 år
7/10 år
5 år
3 år
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INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH
KOSTNADER
Verksamhetens intäkter avseende
myndighetsutövning och avtalstjänster
avviker mot budget med -0,6
Mnkr då fakturering av felaktiga
automatlarm har minskat.
Verksamhetens kostnader avviker mot
budget med 0,7 Mnkr. De innefattar
lägre kostnader för personalaktiviteter,
verksamhetsutveckling och
internutbildningar då de ej kunnat
genomföras under pågående
pandemi men också högre
kostnader för bland annat el.
Den största budgetavvikelsen
avser avskrivningar då budgeterade
investeringar på 20,6 Mnkr är
påbörjade men kommer att
slutföras 2022. Tid till slutleverans
tenderar att ta längre tid bland
annat av den orsaken att det är
brist på halvledarkomponenter.
Mnkr

Personalkostnader inklusive pension
utgör 73,9% (73,4%) av förbundets
totala kostnader och tillsammans med
lokalkostnader för förbundets 24
brandstationen är det 81,4% (80,8%),
det är en personalintensiv verksamhet
i ett stort geografiskt område.

inkl. Löneskatt

8 000

6 000

Avgiftsbestämd ÅP

Medlemskommunerna ersätter förbundet
genom bidrag för att utföra uppdraget
enligt gällande handlingsprogram.

4 000

Avsättning till pension SAP-RSläck/Räddningsbil

Utfall 2021 Budget 2021

Avvikelse

Utfall 2020

24,3
-175,6
-14,2
-8,8
-174,3
174,3
0,0
-1,5
-1,5

-0,6
0,7
-0,6
1,5
1,0
0,0
0,0
0,6
1,6

23,2
-168,3
-11,0
-6,9
-163,0
170,2
0,1
-1,5
5,8

2021

2020

2019

2018

+0,9

+4,7

+1,7

+1,6

Årets investeringar avviker mot budget
men dessa kommer att genomföras under
2022 varav bilar, räddningsutrustning
och ledningscentral är påbörjade och
ingår med 20,6 Mnkr i kvarstående
investeringar 2021-12-31.

Pensionskostnader

MEDLEMSBIDRAG

Medlemsbidraget är förbundets största
intäkt och uppgår till 174,3 Mnkr vilket
är en höjning från 2020 med 2,4 %.
Detta innebär en bidragsfinansiering av

Verksamhetens intäkter		23,7
Verksamhetens kostnader
-174,9
Pensionsförpliktelser		-14,8
Avskrivning		-7,3
Nettokostnader		-173,3
Medlemsbidrag		174,3
Finansiella intäkter		0,0
Finansiella kostnader		-0,9
Årets resultat		0,1

Årets investeringar består huvudsakligen
av nödvändiga reinvesteringar inom
fordonsparken och har uppgått
till 9,8 Mnkr (2,8 Mnkr).

verksamheten på 88,0% (90,7%). Kostnad
för Räddningstjänst per invånare inom
förbundet är 2021 844 kr (828 kr).

10000
Tkr

Pensionskostnader baseras på uppgifter
från KPA pension per
2021-12-31.

ÅRETS INVESTERINGAR

Investeringar i Mnkr
		

2 000

Finansiell kostnad

Pågående 2021-01-01

2020

2021
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UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETENS MÅL 2021
Inledning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds, SÄRF, uppdrag grundar sig i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). I
Förbundsordningen beskrivs styrningen och innehållet i organisationens uppdrag och ansvarsområden. Förbundsområdets
risker och problembilder kopplade till räddningstjänst utifrån LSO:s nationella mål utgör då underlag för SÄRF:s vision
samt säkerhetsmål för perioden 2020–2023. Säkerhetsmålen omsätts till ettåriga prestationsmål i verksamhetsplanen som
därefter formuleras i aktiviteter. De beslutade strategiska inriktningarna omfattar förbundet ur ett helhetsperspektiv.

Lagen om skydd mot olyckor

Nationella mål

Handlingsprogram 2020–2023

Säkerhetsmål

Årliga verksamhetsplaner

Prestationsmål
Aktiviteter

SÄRF:s styrdokument och hur de hänger samman.

Handlingsprogram
Direktionen fastställde 2019-12-06 SÄRF:s vision samt övergripande mål i ett handlingsprogram för åren 2020–2023.
Visionen beskriver vad förbundet vill uppnå med sin verksamhet och vilken effekt som förväntas. De övergripande
Säkerhetsmålen beskriver de områden som är prioriterade och som leder mot visionen.

Säkerhetsmål
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för perioden 2020–2023. Målen
är uppdelade på Före, Under och Efter Räddningstjänst och framgår i detalj i uppställningen nedan.

Verksamhetsplan
Direktionen fastställde 2020-12-18 verksamhetsplanen för 2021 som övergripande beskriver hur SÄRF avser att arbeta
under året för att uppnå handlingsprogrammets mål tillika en övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i
förbundets verksamhet. De övergripande målen har omsatts i förbundsgemensamma prestationsmål och respektive
avdelning arbetar utefter beslutade aktivitetsplaner för att nå dessa mål.

Uppföljning av mål
De fyraåriga säkerhetsmålen som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till prestationsmål i
verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om prestationsmålen uppfylls anses säkerhetsmålen uppfyllda.
Som stöd för uppföljning av prestationsmål används %-andel av färdigställande.
Vid varje prestationsmål finns förklarande text om vilka aktiviteter som har genomförts respektive inte har genomförts
under året.
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Måluppfyllelse
Kategorier
Säkerhetsmål Före, 5st. (9 Prestationsmål)
Säkerhetsmål Under 5st. (8 Prestationsmål)
Säkerhetsmål Efter 2st. (4 Prestationsmål)
Totalt 12st.

Utfall Helår 2021
87%
100%
97%
95%

Totalt har förbundet uppnått 95% i måluppfyllelse för 2021.
De prestationsmål som innehåller aktiviteter med fysisk närvaro, till exempel deltagande på lokala evenemang för
information om brandskydd (under ett normalår deltar SÄRF vid ett 50-tal evenemang) på grund av pandemin.

Uppföljning Säkerhets- och Prestationsmål
Säkerhetsmål,
Före
1.
Den enskildes och
verksamheters förmåga
att förebygga och
hantera bränder och
andra olyckor ska
stärkas.

Prestationsmål
1.1
Den enskildes och
verksamheters förmåga att
förebygga och hantera
bränder och andra olyckor
ska stärkas genom att
samordna och utveckla
SÄRF:s utbildning,
rådgivning och information.

Utfall
Helår
2021
87%

Aktiviteter
Inre ledning har stärkts i det förebyggande arbetet genom
applicering av SÄRF:s Mediehandbok, en temadag med Inre
befäl samt med teoretiskt informationsmaterial inför
kommande praktisk medieträning.
För att nå ut till personer med begränsad kunskap i svenska
har dialog förts med bl.a. Borås Stad kring de mest
förekommande språken i kommunen samt vilken typ av
informationsmaterial som finns att tillgå. Syftet är att nå
målgruppen via befintliga informationskanaler och i
samverkan med andra aktörer.
Två lokala informationsinsatser har genomförts på
Hässleholmen och Boda i syfte att informera om
olycksförebyggande åtgärder.
Under sommaren spreds olycksförebyggande information
med fokus på vattensäkerhet. Två filmer producerades och
spreds tillsammans med målgruppsanpassade budskap i
sociala medier, matvarubutiker och i en lokal tematidskrift
med målgrupp 55+.
I samverkan med Borås Tidning bjöds prenumeranter in till
en utbildning i grundläggande brandskydd där majoriteten av
deltagarna var 65+.
Inför jul och nyår producerades två filmer med förebyggande
budskap kopplat till att hantera och släcka mindre bränder i
hemmiljö. Under december spreds filmerna på lokala
matvarubutiker samt i sociala medier. De publicerades också
digitalt på www.bt.se liksom digitalt och analogt på stortavlor
runt om i Borås Stad och dess ytterområden.
Förebyggande info skickades ut till trygghetsboenden inom
SÄRF:s område. I vissa kommuner gick informationen även
ut till boende med hemtjänst.
I samverkan med Svenljunga kommun fick SÄRF möjlighet
att publicera olycksförebyggande information i
lokaltidningen STT inför jul.
I syfte att stödja planering av tillsyn och rådgivningsarbete
inom SÄRF har larmstatistik analyserats. Underlaget togs
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fram i samband med att riskanalysen uppdaterats inför
uppdatering av Handlingsprogrammet.
SÄRF:s digitala SBA-utbildning avseende ansvarig och
kontrollant har granskats och kvalitetssäkrats.
Ett nytt format av brandutbildning till
medlemskommunernas personal har arbetats fram. Det
innebär att anställd RiB-personal från den lokala
brandstationen fungerar som instruktörer.
En ny operativ grundutbildning vilken också har genomförts
i samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg.
En arbetsgrupp har startats för att kartlägga och analysera
SÄRF:s befintliga förmåga i utvecklande syfte och behov
kring arbetet med Information enligt LSO.
SÄRF har deltagit i Borås Stads arbete med certifiering som
Vattensäker kommun för att minska drunkningsolyckor.
Flertalet RiB-stationer och samtliga heltidslag har under
sommaren övat och synts på badplatser runt om i förbundet
med syfte att informera om vattensäkerhet.
Det planerade arbetet med att märka fordon med
säsongsanpassade förbyggande budskap fick avstanna och
har ersatts med andra förebyggande åtgärder. Beslutet togs
utifrån att dekalerna förstör bilarnas lack vilket medför en
hög kostnad att återställa.
Det informationsmaterial som ska delas ut vid tillsyn LSO
2:2 är endast slutfört till 70%.
På grund av sjukdom är rutinen för hur ärenden ska sparas
systematiskt i syfte att utveckla statistikuppföljning ha
prioriterats om till framtiden.
2.
Det förebyggande
skyddet mot brand och
andra olyckor ska
stärkas i byggnader och
andra anläggningar via
information, rådgivning,
tillsyn,
myndighetssamverkan
och deltagande i planoch byggprocessen.

2.1
Effektivisera tillsynsinformations- och
rådgivningsarbetet för att få
bättre effekt och stärka det
förebyggande skyddet mot
brand och andra olyckor hos
verksamheter och
fastighetsägare.

85%

2.2
Bibehålla, stärka och fördjupa
relationerna med förbundets
samtliga byggnadsnämnder i
syfte att få bättre och
effektivare hantering mot
bygglovssökare.

17%

Den fastställda tillsynsplanen har genomförts till 36%.
Bortfallet härleds till det tillsynsstopp som infördes med
anledning av pandemin.
Under våren genomförde operativ personal riktade insatser
gentemot bensinstationer och bostadshus. Flertalet insatser
ställdes dock in med anledning av pandemin.
En rad åtgärder har gjorts för att likrikta och effektivisera vår
handläggning:
• För att effektivisera tillsynsarbetet har befintligt
stödsystem studerats.
•
I syfte att skapa likvärdig handläggning av
tillsynsärenden har en ny rutin tagits fram.
• Handläggning av kvällstillsyner har utretts.
• I syfte att minska administration vid yttranden har
en mall tagits fram för ansökan av
serveringstillstånd.
Under året har byggenheterna på Marks kommun och
Tranemo kommun besökts för brandutbildning,
frågeställning och nätverkande. På grund av pandemin
återstår besök till övriga medlemskommuner: Borås,
Bollebygd, Svenljunga och Ulricehamn.
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2.3
Stärka kommunernas kunskap
om räddningstjänstens
intresseområde i
planprocessen och/eller
riskhantering vid
detaljplanering.

100%

2.4
Operativ personal ska ha den
kompetens som behövs för
att kunna agera inom det
förebyggande arbetet i
förekommande
arbetsuppgifter.

100%

3.
Verksamheters förmåga
att hantera kemikalier,
brandfarlig vara och
explosiv vara på ett
säkert och
riskminimerande sätt
ska stärkas genom
information, rådgivning,
tillsyn och tillstånd.

3.1
För verksamheter klassade
enligt LSO 2 kap 4§ eller
omfattas av LBE ska
nödvändiga åtgärder
kontinuerligt vidtas för att
hindra eller begränsa
konsekvenserna av en olycka.
Även otillåten och felaktig
hantering av brandfarlig och
explosiv vara i samhället ska
minska.

97%

4.
Allmänheten ska ha
tillgång till uppdaterad
information om riskerna
vid verksamheter som
hanterar kemikalier i en
större omfattning.

4.1
Informationen på SÄRF:s
hemsida om de farliga
verksamheter som
överskrider gränsvärdena i lag
(1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa
följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
(Sevesolagstiftningen) ska
vara aktuell.

100%

Personal i Marks kommun planerades att utbildas i
räddningstjänstens roll och intresse inom planfrågor i januari
2022. Syftet är att uppnå ett bättre samarbete och en ökad
förståelse bland kommunens planhandläggare.
Fler medarbetare har involverats i planprocessen i syfte att
skapa robusthet och säkerställa kompetens inom
organisationen.
Under hösten har en heltidsanställd brandman genomgått
MSB:s utbildning Tillsyn A.
Förbundsdirektören har beslutat att informationsarbete
enligt LSO är en del av samtligas tjänstebeskrivning inom
SÄRF.
Under året har kombinationstjänster inrättats där personal
ska arbeta med utbildning och brandinspektioner, där båda
inriktningarna kompletterar varandra. Två tjänster tillträds
2022.
Uppdaterad och kompletterad information i
ansökningsförfarandet har underlättat för allmänheten att
ansöka om tillstånd och att hantera brandfarliga och
explosiva varor.
Inga tillsyner enligt LBE har varit planerade i 2021 års TRIplan. Händelsebaserade tillsyner har inte genomförts med
anledning av pandemin.
SÄRF påminner kvartalsvis verksamheter om utgående
tillstånd. Utgångna tillstånd inom SÄRF:s
verksamhetsområde följs upp för att kontrollera att hantering
inte fortlöper. Vid årets slut kvarstår ett fåtal påminnelser.
Tre verksamheter med informationsskyldighet enligt lag
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen)
har skickat in uppdaterad information efter uppmaning från
SÄRF. Övriga verksamheter har kontaktats och uppmanats
om att uppdatera sin information på SÄRF:s webbplats.
Medlemskommunernas webbplatser har kontrollerats så att
de länkar till SÄRF:s webbplats med information om farlig
verksamhet.
Det bedrivs löpande bevakning för att kunna anmäla
verksamheter som kan klassificeras som farlig verksamhet
enligt LSO 2 kap. 4 § till Länsstyrelsen. Detsamma gäller
omvänt, de som bör avklassificeras. Under året har två
objekt avklassifierats inom SÄRF:s område. Övriga objekt
inom SÄRF är avstämda mot MSB:s databas.

5.
Brandskyddet i
byggnader och andra
anläggningar ska stärkas
genom att sotning och
brandskyddskontroll
genomförs inom
föreskrivet intervall.

5.1
SÄRF ska ha en
uppfyllnadsgrad om minst 95
% av rengöringarna (sotning)
i respektive kommun eller
minst 95 % som helhet.

100%

Uppfyllnadsgraden för sotning- och brandskyddskontroll är
för 2021 99,67%. Avtalen inom förbundets geografiska
område har förlängts och upphandling är inledd.
En träff med sotningsentreprenörerna har genomförts för
avstämning och återkoppling av de gångna året.

SÄRF ska ha en
uppfyllnadsgrad om minst 90
% av
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brandskyddskontrollerna i
respektive kommun eller
minst 90 % som helhet.
5.2
Enskildas förmåga att
använda, rengöra och
detektera fel på
uppvärmnings-anordningar
ska stärkas.
Måluppfyllelse

Säkerhetsmål,
Under
1.
Räddningsinsatser ska
planeras, förberedas och
genomföras med en god
och likvärdig kvalité
utefter de lokala
förhållandena.

100%

SÄRF har erbjudit och genomfört utbildning i egensotning
under två tillfällen under året.

87%

Prestationsmål
1.1
Operativa funktioner ska vara
dimensionerade enligt
kontinuerligt bedömd riskbild
och avtal.

Utfall
Helår
2021
100%

Aktiviteter
I samband med revidering av Handlingsprogram
uppdaterades också förbundets Riskanalys.
Förmågebeskrivningen har uppdaterats. Reglemente för
förändring av förmåga är framtagen och beslut kommer att
fattas i januari 2022.
För att bemanna förbundet stationer enligt
dimensioneringsbeslutet har två rekryteringsomgångar mot
RiB och en mot heltid avseende fasta tjänster och
semestervikariat, genomförts.

1.2
Kvalitetssäkrade utbildningar,
övningar, funktioner och
utrustning ska leda till att
kraven i
förmågebeskrivningen
uppfylls.

100%

SÄRF:s inre ledning har engagerats i övningar och
egenstudier. För att stärka kunskapen kring taktik vid
skogsbrand har Insatsledare deltagit på webinarium samt
genomfört självstudier.
En utbildningsplan är framtagen för utryckningsförare som
ska genomföras under 2022.
Verksamhetens övningsdatabas är driftsatt. Platschefer och
styrkeledare i RiB-verksamheten har erhållit utbildning i
handhavande.
Fortlöpande upphandling för utbyte av förbundets uttjänta
fordon. SÄRF har tecknat ett serviceavtal för sänka befintliga
servicekostnader. Vid nyanskaffning likriktas utrustning men
ska behovsprövas.

1.3
Kvalitetssäkrad arbetsmiljö
för egen insatspersonal vid
insatser.

100%

Inre befäl har under året haft ett antal aktiviteter med syfte
att säkerställa arbetsmiljön, såväl operativt som i övrigt.
Under arbetsplatsträffar har normer, jämställdhet och
maktförhållanden diskuterats. Andra delar har berört
avvikelsehantering och medarbetarsamtal. Ny lagstiftning
och nya föreskrifter har förmedlats.
Operativ personal, samtliga heltidsanställda och flertalet RiB,
har utbildats utifrån en ny rutin för PDV, pågående dödligt
våld. Återstående personal utbildas under 2022.

2.
Ha förmågan att under
insats skydda känsliga
miljöområden,
dricksvattentäkter och
reningsverk från
verkningar av

2.1
Kvalitetssäkring gällande det
systematiskt miljöarbete vid
räddningsinsatser.

100%

SÄRF fortsätter arbetet med att säkerställa förmågan att
omhänderta släckvatten. Arbetet har innefattat förmågan att
praktiskt omhänderta släckvatten liksom den juridiska
aspekten och kopplingen mellan Miljöbalken och LSO.
SÄRF har samverkat med Borås Energi och Miljö samt
Borås Stad i frågor som berör omhändertagande av
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släckvatten och
kemikalier vid olyckor.

släckvatten. Vi har haft möte med projektledare för MSB:s
projekt kring miljörisker där en vägledning är planerad att
publiceras under första kvartalet 2022.
Samtliga befäl har övats i släckvattenhantering.
Räddningschef i beredskap och Insatsledare har övats utifrån
rapporten Measuring the impact of fire on the environment. Syftet
har varit att riskanalysera olika släckmetoder i
miljöperspektiv. Målet är att kunna välja rätt metod vid
typhändelser.

3.
Via samverkan ha en
god förmåga att hantera
stora händelser med
gemensamma
ledningsresurser och
gränslös räddningstjänst
inom och utanför
förbundets område.
4.
SÄRF ska vid
påfrestningar på
samhällets infrastruktur,
bibehålla en god
beredskap för att rädda
och skydda
befolkningen samt civil
egendom från
verkningar av brand och
andra olyckor.

5.
Planera för att SÄRF
vid krig eller höjd
beredskap kunna skydda
och rädda befolkningen
samt civil egendom
genom upptäckande,
utmärkning och röjning
av farliga områden samt
indikering, sanering och
andra åtgärder för skydd
mot kärnvapen och
kemiska stridsmedel.
Måluppfyllelse

Säkerhetsmål,
Efter
1.
Genomföra brand-,
olycksundersökningar
och insatsutvärderingar i
syfte att lära av
inträffade händelser och
utveckla

3.1
Organisationen ska vara
anpassad enligt gällande
lagstiftning.

100%

Under året har SÄRF genom Förbundsdirektören och
Räddningschefen varit deltagande parter i olika delar i ett
projekt kring övergripande ledning i samverkan med Västra
Räddningsregionen och Räddsam Halland. Syftet med
samverkan är att implementera föreskrifter från MSB.
Arbetet resulterade i ett direktiv som remitterades inför
beslut i januari 2022.

4.1
Genom samverkan och
samarbete med andra aktörer
i kris ska förbundets samlade
förmåga resultera i
proportionerliga
inriktningsbeslut.

100%

Under året har SÄRF genom Förbundsdirektören och
Räddningschefen varit deltagande parter i olika delar i ett
projekt kring övergripande ledning i samverkan med Västra
Räddningsregionen och Räddsam Halland. Syftet med
samverkan är att implementera föreskrifter från MSB.

4.2
Lägsta acceptabla nivå för
verksamheten ska definieras
och kvalitetssäkras.
5.1
Ska ha förmåga till samverkan
och samarbete med andra
aktörer vid höjd beredskap
och krigshändelse samt
förmåga till proportionerligt
inriktningsbeslut.

100%

Risk- och sårbarhetsanalys (LEH) har uppdaterats.

100%

Räddningschefen har under året deltagit i RUHB-Nätverk
inom Räddsam-VG tillsammans med Länsstyrelsen samt i
7H-nätverk för civilt försvar och höjd beredskap.

100%

Prestationsmål
1.1
SÄRF:s handläggare ska hålla
hög kvalité i remisser gällande
sakkunnigutlåtanden till
polisen för att säkerställa
rättssäkerheten.

Utfall
Helår
2021
100%

Aktiviteter
Handläggare har utbildats i att skriva sakkunnighetsutlåtande
vilket även har omfattat en repetitionsutbildning.
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räddningstjänsten i
stort.
1.2
Information och rådgivning
till anläggningsskötare vid
felaktiga automatlarm för att
bidra till färre automatlarm.

100%

SÄRF följer rutinmässigt upp varje felaktigt automatlarm
med kunden för information och rådgivning via mejl. Vid
återkommande händelser tas kontakt via telefon. Det visar
sig att de tio kunder med flest antal fellarm tillsammans stått
för 110 fellarm över året. Effekt av åtgärd har bidragit till ett
minskat antal fellarm.

1.3
Förbättringsförslag i gjorda
olycksundersökningar följs
upp och återkopplas till
verksamheten med en ökad
operativ effektivitet som
följd.

100%

Rutin för en övergripande insatsuppföljning har arbetats
fram i syfte att så kallade förenklade olycksundersökningar
ska följas upp och att erfarenheter från insatsen ska
tillvaratas i organisationen. Den har följts av att andra rutiner
har skapats inom ledningscentralen som kan kopplas till den
övergripande rutinen.
En olycksundersökning med fokus på ledningsfunktionernas
roller och deras användning initieras efter insatser där
ledningsorganisationen och ledningsfunktionerna haft en
särskilt betydande roll.

2.
Efter avslutad
räddningsinsats stödja
drabbade med
information kring behov
av bevakning,
restvärdesskydd,
sanering och
återställning.

2.1
Fungerande avslut och
överlämning vid
räddningsinsats.

97%

I arbetet med att nå ut med viktig information efter avslutad
insats har en målgrupp varit personer med begränsade
kunskaper i svenska. För att nå denna målgrupp har SÄRF
inventerat befintliga kommunikationsvägar så som
bostadsbolag och familjecentraler. Via MSB har SÄRF fått
tillgång till filmer om brandskydd i hemmet och utrymning
översatta till flertalet olika språk. Genom resursen Mobile Info
Center ses möjligheter till samverkan efter större insatser där
fler språk än svenska behövs för att nå ut.
MSB har en bristfällig tillgång till översatt material vilket har
en stor efterfrågan. Att själva översätta information innebär
dels en stor arbetsinsats, dels en kostnad som inte har kunnat
prioriteras.
Under året har SÄRF i projektform utvärderat
informationsinsatserna efter brand i byggnad. Frågeformulär
till drabbade har skickats ut efter vart fjärde insats varav 35
procent blev besvarade genomgående positivt. Att 75
procent av insatserna inte följts upp med frågeformulär beror
på utmaningen att få fram kontaktuppgifter i samband med
insatsen.

Måluppfyllelse

97%

Uppföljning av verksamhetens mål 2021
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Granskning av Södra Älvsborgs Räddningsjtänstförbunds årsredovisning 2021

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?
• 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 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.
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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 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.

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

1.4 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 systemstöd.
Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av
konton med större avvikelser mellan åren 2020 och 2021 har utförts. Årets granskning inriktas
särskilt mot intäktsprocessen.
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.

1.5 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.1
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.

2.1.1 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.

1

LKBR, 1 Kap. 3§
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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 2021.
Revisionskontoret bedömer 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 som
ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer 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 Förvaltningsberättelse 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 0,1 mnkr och det finns inga negativa historiska resultat att
beakta. En balanskravsjustering har gjorts gällande reducering av samtliga realisationsvinster på
0,3 mnkr. SÄRF redovisar därmed ett negativt balanskravsresultat för 2021 om minus 0,2 mnkr.

2.4 Resultaträkning
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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Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultaträkning redovisar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Uppställningen följer inte helt lagstiftningens form. I uppställningen
enligt LKBR har det införts en ny resultatnivå Verksamhetens resultat. Därutöver saknas rubrikerna generella statsbidrag och utjämning samt extraordinära poster. Även om dessa är noll kronor
bör de finnas med som rubriker i resultaträkningen för att helt stämma överens med LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden
1 januari 2021 till 31 december 2021, vilket innebär ett positivt resultat om 1,6 mnkr jämfört
med budget för samma period.
Verksamhetens kostnader avviker mot budget med 0,7 mnkr. De innefattar lägre kostnader för
personalaktiviteter, verksamhetsutveckling och internutbildningar då de ej kunnat genomföras
under pågående pandemi menar förbundet. Den innehåller också högre kostnader för bland annat
el. Den största budgetavvikelsen avser avskrivningar då budgeterade investeringar på 20,6 mnkr
är påbörjade men kommer att slutföras 2022 enligt förbundet.
Det egna kapitalet uppgår till 57,5 mnkr (år 2020: 57,4 mnkr). Eget kapital ska täcka den ansvarsförbindelse som finns för pensionsutfästelse före 1997 på 13,3 mnkr samt förbundets risker.
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. Revisionskontoret noterar att förbundet har lagt en minusbudget om 1 531 tkr. Enligt kommunallagen 11 kap 5 § ska det varje år upprättas en budget
där intäkterna överstiger kostnaderna, undantag får göras i den utsträckning som medel från en
resultatutjämningsreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl.
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. Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat uppnås.

2.4.2 Intäkter
Revisionskontoret har i årets granskning särskilt granskat intäktsprocessen i SÄRF. SÄRF får förutom kommunbidraget intäkter genom att fakturera för utbildningar men även för automatlarm.
Automatiska brandlarm

10 679

Myndighetsutövning

1 746

Uppdragsutbildning

5 662

Avtal

2 797

Bidrag fr. bl.a. EU inkl. komp. sjuklönekostnader

523

Uthyrning lokaler, fordon

1 145

Teknisk service

657

Övrigt

289

Realisationsvinst

221

Summa

23 719

Bild 1 Verksamhetens intäkter 2021 (tkr).
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Revisionskontoret gör en översiktlig bedömning av rutiner som ligger till grund för beräkning av
intäkterna likväl som den interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och inbetalningar.
Förbundet har nyligen startat ett projekt gällande integrering av verksamhetssystemet Daedalos
debiteringsregister och ekonomisystemet Agresso. Förbundet har inför projektet genomfört en
förstudie som ekonomihandläggare och automatlarmshandläggare deltagit i.
Projektet är indelat i två delar där den ena handlar om att få in alla debiteringar av automatiska
fellarms årsavgifter i abonnemangsmodulen i Agresso. Den andra delen är att integrera systemen.
När förbundet har fått igång abonnemangsfakturering så är tanken att det ska integreras mellan
systemen Daedalos och Agresso. Resterande debiteringsunderlag körs via fil från Daedalos till
Agresso en gång i veckan. Kundregistret uppdateras dagligen med en fil som går från Agresso
till Daedalos.
Förutom detta håller förbundet på att få in all utbildningsdebitering i Daedalos parallellt, så att
även detta går via fil när förbundet integrerar systemen.
SÄRF har en rutin för intäkts- och faktureringsprocessen. Av rutinen framgår bland annat att
SÄRF:s prislista justeras och beslutas av förbundsdirektören inför varje årsskifte. Myndighetstaxor
justeras och beslutas av Direktionen samt fastställs därefter av kommunalförbundets medlemskommuner inför varje årsskifte.
Godkännande av debiteringsunderlag för fakturering finns i dokumentet Verkställighet av beslutad verksamhet och är kopplad till ekonomisystemets projektansvarig och finns i dokument
Projektkoder. Vidare framgår det av rutinen att:

• Fakturering utförs av ekonomihandläggare och automatlarmshandläggare.
• Veckovis faktureras automatiska fellarm som skett under perioden och
debiteringsunderlag skapas från händelserapport i Daedalos och kontrolleras av
automatlarmshandläggare.

• Avtalsfakturering – medlemsbidrag, bygglov och diverse avtal sker månadsvis i förskott.
• Vid månadsavslut stäms faktureringsgrupper av dels mot Daedalos så att inget
ofakturerat ligger kvar i debiteringsregister och dels mot inbokade kurser.
Tertial- och årsvis stäms intäkter av mot budget.

• Underlag till kreditfaktura attesteras av avdelningschef och sparas som underlag bakom
krediteringsordern.

• Revisionskontoret bedömning avseende rutiner som ligger till grund för beräkning av
intäkterna likväl som den interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och inbetalningar av intäkter är att denna i huvudsak är ändamålsenlig.

2.4.3 Stickprov
Revisionskontoret har genomfört 81 stycken (80 stycken 2020) stickprov av konton på resultat
räkningen som har stora avvikelser mellan åren 2020 och 2021. Konton som har granskats är
främst intäktskonton samt ett fåtal konton som inte har granskats i delårsgranskningen.
Revisionskontoret noterar att åtta stickprov har behövt kompletteras med sidoordnad bokföring
av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl. Uppgifterna har levererats på
ett skyndsamt sätt av tjänstepersoner på förbundet.
Granskningen visar att det inte förekommer några större avvikelser i de stickprov som genomförts.
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2.5 Balansräkning
Enligt 6 kap 2 § 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 balansräkning är uppställd i enlighet med 6 kap 2 § LKBR.

2.6 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.

2.6.1 Investeringar
Revisionskontoret har granskat RKR R14 Investeringsredovisning. SÄRF följer huvudsakligen
RKR R14 avseende investeringsredovisning. Årets investeringar består huvudsakligen av nödvändiga reinvesteringar inom fordonsparken och har uppgått till 9,8 mnkr. Investeringsbudgeten
uppgick till 18,1 mnkr. Årets investeringar avviker mot budget enligt förbundet men dessa
kommer att genomföras under 2022 varav bilar, räddningsutrustning och ledningscentral är
påbörjade och ingår med 20,6 mnkr i kvarstående investeringar vid årets slut.
Stickprov har genomförts för att stämma av att inköpta fordon under året finns i fordonsparken.

2.6.2 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat
på verksamhetens likvida ställning. Revisionskontoret har granskat RKR R13 Kassaflödesanalys.
Kassaflödesanalysen med tillhörande noter är korrekt. Enligt RKR R13 ska räntor och utdelningar
hänföras till den löpande verksamheten. SÄRF redovisar erlagd ränta (inklusive ränta på pension)
i kassaflödesanalysen. Det är en ränta på pensionen som uppstår genom att man så att säga lånar
de anställdas pensionsmedel tills pensionen betalas ut. Det är alltså att betrakta som en ränta på
lån och en finansiell kostnad. Kassaflödesanalysen stämmer med RKR R13.
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen bedöms överensstämma med
RKRs rekommendation.

2.6.3 Övriga rekommendationer från RKR
Revisionskontoret har granskat RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar. SÄRF har inga
immateriella anläggningstillgångar.
Revisionskontoret har granskat RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. SÄRF följer RKR R4
och har lämnat not i balansräkningen avseende anläggningstillgångar.
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2.7 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommun
fullmäktige 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.2 Förbundet bedömer i årsredovisningen att SÄRF uppfyller kraven på god ekonomisk
hushållning.
Revisionskontoret noterar att SÄRF:s budget och årsredovisning har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår det finansiella målet för 2021, det vill säga uppnår minst
ett nollresultat. Verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och
verksamhetsplan och internbudget 2021 redovisas nedan i 2.8.

2.8 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.
Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet. Direktionen beslutar om ett handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner
för SÄRF för varje mandatperiod. Förbundsordning och handlingsprogram fastställs av respektive
medlemskommuns fullmäktige.
Direktionen tog beslut 6 december 2019 om SÄRF:s vision samt om det övergripande handlingsprogrammet för perioden 2020-2023. Handlingsprogrammet har reviderats under 2021 och
beslutas av Direktionen. Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument
för SÄRF som kan anpassas utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället.
Programmet beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda
riktlinjer för de kommande fyra åren. De övergripande målen i handlingsprogrammet bygger på
räddningstjänstens uppdrag som bryts ned till mål i årliga verksamhetsplaner.
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för
perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den årliga verksamhetsplanen.3
De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före händelse, under
händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestationsmål. Prestationsmål för 2021 fastställdes av Direktionen 18 december 2020 i Verksamhetsplan
och internbudget för 2021. Sammantaget fastställdes 21 prestationsmål för 2021 uppdelat på
kategorierna; före händelse (9 st.), under händelse (8 st.) och efter händelse (4 st.).
I årsredovisningen framgår säkerhetsmålen som gäller för perioden 2020-2023 samt de prestationsmål som är beslutade för 2021.

2
3

LKBR 11 kap. 8 §
SÄRF:s Verksamhetsplan 2021, beslutad av Direktionen 18 december 2020
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Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp i årsredovisningen tillsammans
med en skattning i procent av måluppfyllelsen/genomförandet.
Måluppfyllelsen per den 31 december 2021 redovisas i enlighet med nedanstående:
Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Före händelse
0

4

5

av 9 prestationsmål 2021

Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Under händelse
0

0

8

av 8 prestationsmål 2021

Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Efter händelse
0

1

3

av 4 prestationsmål 2021

Sammantaget redovisar förbundet följande måluppfyllelse per 31 december 2021
0

5

16

av 21 prestationsmål 2021

Sammantaget är 5 av 21 prestationsmål inte helt uppfyllda under 2021. Förbundet skattar i
årsredovisningen måluppfyllelsen totalt sett till 95 % uppnått under året. Prestationsmål där
förbundet skattat måluppfyllelsen till mindre än 100 % under perioden (totalt 5 prestationsmål)
förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder.
Förbundet har under året arbetat med samtliga prestationsmål. På grund av den rådande covid-19
pandemin har exempelvis brandstationen på Olovsholmsgatan i Borås varit stängd för externa
besökare. Prestationsmål som innehåller aktiviteter med fysisk närvaro såsom exempelvis besök
hos kommunernas byggavdelningar har inte fullt ut kunna genomföras på grund av den pågående
pandemin. Vidare menar förbundet att utförandet av de riktade insatserna gentemot bensin
stationer och bostadshus under våren fick ställas in på grund av pandemin.

2.9 Konsekvenser av coronaviruset
SÄRF:s arbete har påverkats av covid-19 pandemin under året. I mars 2020 sammanställdes
lokala rutiner för medarbetare vilka kontinuerligt reviderats allt eftersom nya budskap och rekommendationer har förmedlats från regering och myndigheter. Förbundet har planerat för
att vara rustade gentemot en eventuell omfattande personalfrånvaro. Åtgärder för att hindra
smittspridning har vidtagits och löpande följts upp menar förbundet. Möjligheter till hemarbete
har funnits för personalgrupper med arbetsuppgifter som har möjliggjort det. Även om SÄRF
drabbats av frånvaro av olika slag relaterat till pandemin har detta inte påverkat möjligheten att
bemanna verksamhetskritiska funktioner och fullgöra SÄRF:s uppdrag framhåller förbundet.
Tillsynsverksamheten har präglats av pandemins restriktioner och möjligheter att utföra tillsyner
har begränsats. Under året har trots det har ett 40-tal tillsyner kunna genomförts. SÄRF har
fortsatt inriktningen mot vårdboenden som saknar sprinklersystem, dessa är riskgrupp vid brand.
Pandemin har lett till att SÄRF under 2021 haft lägre kostnader om ca 2,1 mnkr, främst på grund
av uteblivna utbildningar, övningar etc. Förbundet uppger att det ger en verksamhetsskuld för
framtiden och är således en finans- och verksamhetsrisk inför 2022. Direkta kostnader under
året som direkt kan hänföras till pandemin uppgår till ca 59 tkr.
Totalt sett över året har covid-19 pandemin inneburit ett positivt ekonomiskt resultat om cirka
2,0 mnkr.
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2.10 Särskilda bevakningsområden
Revisorerna i SÄRF har särskilt under året bevakat följande områden: Guttasjöns övningsområde,
samverkan med kommunernas krisberedskap, omlokalisering av brandstationen i Ulricehamn,
hyressättning av verksamhetslokaler samt nytt Handlingsprogram.
Guttasjöns övningsområde
En förstudie kring möjlighet till ombyggnation av huvudbyggnaden har genomförts under 2019
då den är i stort behov av renovering menar förbundet. Direktionen i SÄRF beslutade efter en
förankringsprocess med Medlemsrådet (medlemskommunernas politiska ledningar) under våren
2020 att tillstyrka den utarbetade projekteringsframställan för vidare beslut inom Borås Stad.
Framställan godkändes av Kommunfullmäktige varefter en enhällig Direktion beslutade om att
gå vidare i processen varefter ett nytt beslut fattades efter anbudstidens utgång.
Ombyggnation av huvudbyggnaden påbörjades i november 2021. Huvudbyggnaden ska stå färdig
under 2022, ha fler lektionssalar än tidigare samt kunna erbjuda olika typer av utbildningar inom
exempelvis brand och sjukvård. Konceptet friska brandmän, som innefattar att ren och kontaminerad materiel hålls åtskilt, leder till en bättre arbetsmiljö för såväl övande som för personal.
Verksamheten på övningsfältet har inte påverkats av ombyggnationen bedömer förbundet.
Lokalförsörjningsnämnden i Borås Stad skriver i sin budget för 2021 att totalt avsätts 18,9 mnkr
varav 5,9 mnkr för år 2021. Projektet beräknas vara klart 2022.
Samverkan med kommunernas krisberedskap
Den tilltänkta tjänsten som krisberedskapssamordnare på SÄRF som ska jobba mot kommunerna
har inte tillsatts. Förbundet har anställt en verksamhetsstrateg som även kan arbeta med krisberedskap. Avtalet med kommunerna om krisberedskapssamordnare (krisberedskapshandläggare
som bara arbetar ut mot de sex medlemskommunerna) har sagts upp av medlemskommunerna.
SÄRF har regelbundna kontakter med respektive medlemskommuns krisberedskapsorganisation.
Omlokalisering av brandstationen i Ulricehamn
Den nuvarande stationen är belägen på Dalgatan 2 i lokaler på ett par tusen kvadratmeter dit
räddningstjänsten flyttade in 1985. Ulricehamn växer och det finns framskridna planer på att
bebygga området där den nuvarande stationen ligger med bostäder. Stationen behöver även flyttas
för att förbättra trafikflödet in och ut ur centrala Ulricehamn.
Kommunen har under året arbetat tillsammans med SÄRF med att utreda var den nya brandstationen ska lokaliseras. Det är många parametrar som måste tas med i beräkningarna menar
förbundet. Det geografiska läget för brandstationen kan enligt information på SÄRFs hemsida
inte ändras särskilt mycket om anspänningstiden inte ska påverkas. Flyttas stationen norrut
kommer man närmre många arbetsplatser men för långt ifrån många bostäder och vice versa
framgår det av informationen på hemsidan.4 För närvarande ligger initiativet hos kommunen.
Enligt kommunchefen i Ulricehamns kommun finns ett antal förslag till placeringar. Det svåra är
att komma överens om vilken som är den bästa. Han pekar på att det finns två tunga perspektiv
att väga in. Dels är det kommunens intresse för stadsutveckling, dels är det förbundets intresse av
korta inställelsetider för deltidsbrandmännen. Det är den ekvationen som kommunen ska få ihop.
Målsättningen är att den nya brandstationen ska vara igång i 40 år utrycker kommunchefen.5
Enligt förslaget till inriktningsbeslut ska den nuvarande lokalen ha lämnats senast vid årsskiftet
2024/2025. Då ska nya lokaler för räddningstjänsten i Ulricehamn ha tagits i bruk.
4
5

https://serf.se/om-oss/organisation/raddningsstyrkor/ulricehamn-rib/
Ulricehamns tidning, måndag 14 februari 2022
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Hyressättning av verksamhetslokaler
De förtroendevalda revisorerna har under 2020 genomfört en granskning av hyressättning av
SÄRF:s verksamhetslokaler. Syftet med granskningen har varit att granska hur principerna för
hyressättning, renoveringar, nybyggnationer och nyetableringar av de lokaler förbundet hyr i
medlemskommunerna ser ut.
Granskningen visar att fyra av sex medlemskommuner inte anser att hyran täcker kommunens
kostnader. Förbundets självskattning visar att majoriteten av de inhyrda lokalerna antingen är i
dåligt skick eller saknar de funktionella förutsättningar som krävs för att bedriva verksamheten
i enlighet med förbundets interna mål och riktlinjer.
Den samlade bedömningen är att medlemskommunerna, med få undantag, inte i tillräcklig utsträckning lever upp till förbundsordningens krav om att tillämpa självkostnadsprincipen, samt
att tillhandahålla nödvändiga och ändamålsenliga lokaler. Det saknas dessutom en sammanhållen
process inom förbundet som tydliggör beslutsgången för investeringar.
Ekonomichefsgruppen har haft uppe rapporten på ett möte under hösten. Nästa steg är att förbundsdirektören ska samla fastighetscheferna i medlemskommunerna för ett möte.
Nytt handlingsprogram
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för SÄRF:s verksamhet under de kommande
fyra åren och beskriver SÄRFs förebyggande-, operativa- och stödverksamhet. Det ska ses som
ett övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de nationella målen i lagen om
skydd mot olyckor (SFS 2003:778), nationella strategier utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt förbundsmedlemmarnas krav som finns formulerade i SÄRFs
förbundsordning.
Det nuvarande handlingsprogrammet gäller för åren 2020 – 2023. SÄRF har under året arbetat
med revideringen av det nya handlingsprogrammet 2020-2023 för att det ska svara upp mot de
ändringarna i lagen om skydd mot olyckor som gjordes under 2020. Förbundet har även inför
beslutet gjort en sammanställning av de remissvar som kom in på handlingsprogrammet enligt
MSBFS 2021:1
Det nya reviderade handlingsprogrammet beslutades av Direktionen 10 december 2021.
Det reviderade handlingsprogrammet kommer därmed att gälla under perioden 1 januari 2022
till 31 december 2023.

2.11 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.
Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern styrning och kontroll. Förbundet
har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2021 genom att
ringa in de rutiner och processer som är väsentliga för verksamheten att följa upp. Riskanalysen
identifierade 67 risker och ligger till grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Planen för
intern kontroll omfattade fyra kontrollmoment. Planen för intern kontroll för 2021 har antagits
av Direktionen 26 mars 2021. Revisionskontoret noterar att beslut om intern kontrollplan för
2021 togs tre månader in på det nya året. Revisionskontoret rekommenderar att beslut om intern
kontrollplan inför ett nytt år tas på hösten innan det år planen ska börja gälla.
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Arbetet i förbundet med intern kontroll har fortsatt löpande under året. En tjänsteperson från
kansliet leder den interna internkontrollgruppen. En från varje avdelning ingår i gruppen (avdelning kansli, avdelningen för skydd och samhälle, avdelningen för insats och beredskap, avdelningen för utbildning och avdelningen för teknik och fastighet). Gruppen väljer att utföra kontroller
utifrån riskanalys. Gruppen gör bland annat stickprovskontroller på löner och redovisning. En
del kontrollåtgärder ska utföras och en viss nivå av stickprov ska göras enligt riskanalys/intern
kontrollplan för 2021 men gruppen kan själv bestämma att utföra flera stickprov än dessa.
Förbundet genomför tertialuppföljningar där det bland annat ingår uppföljning av plan för intern
kontroll, genomgång av kontrollåtgärder utifrån årets riskanalys samt uppföljning av budget och
verksamhetsplan.
SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll 2021 som bilaga till årsredovisningen. Fyra
risker från riskanalysen togs med till planen för intern kontroll. Uppföljning av samtliga fyra
internkontroller/moment har genomförts under 2021. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen den 18 mars 2022. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller
kortfattade analyser och åtgärder.

2.12 Övriga iakttagelser
2.12.1 Internbanken i Borås Stad
Revisionskontoret noterar efter avstämning med ekonomichef att SÄRF från januari 2020 har
erhållit ränta på likvida medel 89 mnkr som är insatt hos internbanken i Borås Stad. Från april
2020 blev räntan återigen noll procent på grund av pandemins påverkan på samhällsekonomins
utveckling. Förhållande kvarstår.
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3 Sammanfattande bedömning
Granskningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning 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 2021. Den
interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll samt dess uppföljning.
I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från
granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot
förbundet under året.
Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultaträkning redovisar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Uppställningen följer inte helt lagstiftningens form. I uppställningen enligt LKBR har det införts en ny resultatnivå Verksamhetens
resultat vilken saknas i förbundets årsredovisning. Därutöver saknas rubrikerna generella statsbidrag och utjämning samt extraordinära poster. Även om dessa är noll kronor bör de finnas med
som rubriker i resultaträkningen för att helt stämma överens med LKBR.
För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott på 0,1 mnkr, vilket är 1,6 mnkr bättre jämfört
med budget. Förbundet uppnår det finansiella målet under året. Årsredovisningen innehåller en
förvaltningsberättelse och lämnar upplysningar om måluppfyllelse.
Sammantaget konstateras att förbundet genomfört uppföljning avseende samtliga de 21 prestationsmål Direktionen fastställt för 2021. Sammantaget är 5 av 21 prestationsmål inte helt
genomförda per 31 december 2021. Förbundet skattar i årsredovisningen måluppfyllelsen till
95 % genomfört under året och bedömer därmed att kravet på god ekonomisk hushållning
uppfylls.
Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern styrning och kontroll. Förbundet
har genomfört en riskanalys som identifierade 67 risker. Riskanalysen ligger till grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Planen för intern kontroll omfattade fyra kontrollmoment.
Planen för intern kontroll för 2021 har antagits av Direktionen 26 mars 2021. Revisionskontoret
noterar att beslut om intern kontrollplan för 2021 togs tre månader in på det nya Revisionskontoret
rekommenderar att beslut om intern kontrollplan inför ett nytt år tas på hösten innan det år
planen ska börja gälla. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen den 18 mars
2022. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.
Revisionskontoret bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet
med lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och God redovisningssed.
Årsredovisningen följer i huvudsak rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning.
Revisionskontoret 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 prestationsmål följs upp på ett enhetligt sätt i
årsredovisningen. Revisionskontoret bedömer att redovisningen av verksamhetsresultat och mål
i årsredovisningen i huvudsak är förenliga med de mål som Direktionen beslutat om.
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Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten sköts på
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen
bedöms som tillräcklig.

Borås 2022-03-30

Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

Stefan Sjöblom
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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Budget- och verksamhetsuppföljning april 2022
Dnr 2022/275

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Rapporten per april 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor
godkänns.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2022.
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 prognostiseras uppgå till +55,3 mnkr. Det
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 är
följaktligen 30,3 mnkr bättre än budget.
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat.
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till -1,5 mnkr vid årets slut.
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 31,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror
till största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt
exploateringsintäkter som beräknas komma in under året. Överskottet minskas dock av
återförda reavinster för pensionsportföljen, då marknadsvärdet har sjunkit under 2022.
Investeringsutfallet under årets fyra första månader uppgår till 31,8 mnkr (2021: 14,9 mnkr).
Prognosticerat utfall vid årets slut beräknas till 256,1 mnkr.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-05-03 från ekonomichef
Budgetuppföljning april 2022 april, slutlig
Månadsrapport_2022-04-30_riskkontroll

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Rapporten per april 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor
godkänns.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-05-03

Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning
april 2022
Diarienummer 2022/275, löpnummer 1756/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Rapporten per april 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor
godkänns.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2022.
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 prognostiseras uppgå till +55,3 mnkr. Det
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 är
följaktligen 30,3 mnkr bättre än budget.
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat.
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till -1,5 mnkr vid årets slut.
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 31,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror
till största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt
exploateringsintäkter som beräknas komma in under året. Överskottet minskas dock av
återförda reavinster för pensionsportföljen, då marknadsvärdet har sjunkit under 2022.
Investeringsutfallet under årets fyra första månader uppgår till 31,8 mnkr (2021: 14,9 mnkr).
Prognosticerat utfall vid årets slut beräknas till 256,1 mnkr.

Ärendet
Se sammanfattning.

Beslutsunderlag
1
2

Budgetuppföljning april 2022 april, slutlig
Månadsrapport_2022-04-30_riskkontroll
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Ekonomisk översikt –
kommunen
Det prognostiserade ekonomiska
resultatet för kommunen 2022 uppgår
till 55,3 mnkr.
Resultatet 2021 uppgick till 103,4 mnkr.
Den ekonomiska prognosen för 2022
innebär följaktligen ett ekonomiskt
resultat på en något lägre nivå jämfört
med föregående år som dock var starkt
påverkat av ersättningar i samband med
pandemin.
Investeringarna under årets fyra första
månader uppgår till 31,8 mnkr och
prognosen för helår uppgår till 256,1
mnkr. 2021 års helårsutfall uppgick till
113,9 mnkr.

Ekonomisk prognos 2022
Kommunens ekonomiska resultat för 2022
prognostiseras uppgå till 55,3 mnkr. Det
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0
mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 är
följaktligen 30,3 mnkr högre än budget.

Ekonomiskt resultat, mnkr
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Nettoinvesteringar
Budgetavvikelser
Verksamheternas ekonomiska utfall
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall
prognostiseras bli 1,5 mnkr sämre än
budgeterat.
Nettobudgeten för verksamheterna uppgår
totalt till cirka 1 558 mnkr.
Avvikelsen beror framförallt på negativ
avvikelse avseende sektor lärande som kan
hänföras till Tingsholm. Övriga sektorer går
enligt budget eller har en positiv avvikelse.

Totala investeringsbudgeten för 2022 inklusive
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till
totalt 486,3 mnkr.
Investeringsutfallet till och med april uppgår
endast till 31,8 mnkr. Verksamheternas
bedömning för hela 2022 innebär ett
prognosticerat utfall på totalt 256,1 mnkr.
Över tid är det viktigt att så stor del som
möjligt av investeringarna finansieras via de
medel som tillförs från den löpande driften.
Under 2022 beräknas självfinansieringsgraden
uppgå till cirka 50 % vilket är en lägre nivå än
tidigare år då investeringstakten ökar.

Nettoinvesteringar, mnkr
Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr
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Risk och kontroll
Lån

Finansiering
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli
31,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen
beror till största delen på ökade skatteintäkter
enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos
samt exploateringsintäkter som beräknas
komma in under året. Överskottet blir dock
något lägre på grund av återförda reavinster
för pensionsportföljen, då marknadsvärdet har
sjunkit under 2022.

Kommunen fungerar som internbank för
bolagen inom koncernen. Kommunens
låneskuld per 2021-04-30 uppgår till
565,0 mnkr, samtidigt som utlåningen inom
kommunkoncernen, inklusive utlåning till
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 –
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom
kommunkoncernen), uppgår per 22-04-30 till
575,2 mnkr. Utlåningen sker genom en
checkräkningskredit. Därmed redovisas
nettoskulder av lån och likvida medel. Detta är
nytt från 2020 och därav förändringen mot
2019 se tabellen i nästa kolumn.
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Kommunens låneskuld, mnkr
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Ränterisken är en annan del som regleras i
finanspolicyn. Räntebindningen i
låneportföljen ska spridas över tid enligt en
normportfölj.
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Andelen upplåning med räntebindning <1 år
och 1-2 år ligger något över ramen för
normportföljen. Detta kommer åtgärdas under
juni 2022, då lån om 130 mnkr ska bindas om
med ny längre bindningstid.

Utlåning till bolagen, mnkr
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Finansiella placeringar
En viss del av kommunens likviditet är sedan
länge avsatt till fondering för att möta framtida
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts
några ”nya” medel i portföljen under den
senaste femårsperioden.
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Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger
ramar och riktlinjer för hur
finansverksamheten i kommunen och bolagen
ska bedrivas.
Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha
en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år.
Per 2022-04-30 har kommunen en
genomsnittlig kapitalbindning på 0,9 år.
Kapitalbindningen är något under gränsvärdet
för policyn men kommer åtgärdas under juni
2022, då lån om 130 mnkr ska bindas om med
ny längre bindningstid.
Kapitalbindning

202204

2021

2020

0,9 år

1,3 år

1,5 år

Riktlinjer för placering av pensionsmedel i
Ulricehamns kommun anger ramar och
riktlinjer för hur medel avsatta för
pensionsförpliktelser ska förvaltas i
kommunen. I riktlinjerna anges bland annat: i
vilka tillgångar och med vilka limiter
portföljens medel får placeras, hur ansvaret för
förvaltningen fördelas och hur förvaltningen
och dess resultat ska rapporteras. Under första
tertialet för 2022 har placeringarna förvaltats
enligt riktlinjerna och i bilaga finns en
redovisning av kommunens pensionsportfölj.
Per 2022-04-30 uppgår det bokförda värdet på
placerade medel avseende pensioner till 120,2
mnkr, vilket är samma nivå som
marknadsvärdet på tillgångarna.
Summan av kommunens pensionsförpliktelser
uppgick per 2022-04-30 till 424,6 mnkr
(2021-12-31: 422,9 mnkr). Prognosen per
2022-12-31 uppgår till 408,5 mnkr.
Finansiella placeringar, mnkr
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Balanskravsresultat
Ulricehamns kommuns prognosticerade
ekonomiska resultat 2022 innebär att
kommunallagens krav på ekonomi i balans är
uppfyllt. Av 2022 års ekonomiska resultat
bedöms inga ytterligare medel avsättas till
kommunens resultatutjämningsreserv. Efter
tidigare års avsättningar uppgår
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr.
Det finns inga tidigare balanskravsunderskott
att återställa.

Balanskravet enligt prognos per
2022-04-30, mnkr
2022
Årets resultat enligt
resultaträkningen
- reducering av samtliga realisationsvinster

55,3
-29,2

+ justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

-

+ justering för realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet

-

+ realiserade förluster i värdepapper
+ justering för återföring av orealiserade
vinster i värdepapper

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

0,6
13,8

40,5

- reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

-

+ användning av medel från
resultatutjämningsreserv

-

Balanskravsresultat

40,5
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God ekonomisk
hushållning
Verksamhetsmål
Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
bedrivs genom till exempel helägda bolag. En
viktig utgångspunkt för verksamhetsmålen i
Ulricehamns kommun är det
kommunalpolitiska handlingsprogrammet som
har beslutats av kommunfullmäktige.
Utgångspunkter i övrigt är:
- Fokus på ett begränsat antal områden
Mål fastställs inte för samtliga verksamheter.
Fokus har valts på ett antal
verksamhetsområden där det finns en tydlig
strävan att förbättra resultaten. Det betyder
inte att andra verksamheter är mindre viktiga.
Uppföljning av resultaten inom samtliga
verksamheter sker bland annat via SKR:s
arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet,
Agenda 2030 med mera.
- Fokus på förbättring och långsiktighet
Absoluta målvärden anges inte för samtliga
mål. Fokus har valts på att resultaten ska
förbättras jämfört med tidigare uppnådda
resultat. Ett antal mål, där det har varit möjligt
och lämpligt, har formulerats så att
uppföljning sker utifrån ett flerårsperspektiv.
Verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning i Ulricehamns kommun utgår från
följande målområden:
- Fokus på dem vi är till för
Målen berör framförallt det arbete som sker
inom förvaltningsorganisationen. Kommunen
ska ha ett gemensamt förhållningssätt till
brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum.
Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är
viktiga delar i ett sådant förhållningssätt.
Kommunens verksamhet ska vara effektiv och
hålla hög kvalitet.

- Attraktiv arbetsgivare
I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig
personalpolitik som lyfter fram och stärker de
olika personalgrupperna i kommunen av
största vikt. Målsättningar att öka det hållbara
medarbetarengagemanget och att hålla den
totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här
viktiga delar, för att kunna vara en attraktiv
arbetsgivare.

Finansiella mål
Det finns fyra finansiella mål avseende god
ekonomisk hushållning i kommunkoncernen.
Två av målen avser kommunen och två mål
avser bolagen (UEAB och STUBO). STUBO AB
och UEAB är de bolag i kommunkoncernen
som har mest betydande ekonomisk
omsättning och balansomslutning. Dessa
bolags ekonomiska utveckling har därför
betydelse för hela kommunkoncernens
ekonomiska utveckling.
I bokslutet för tertial ett finns tre alternativ i
bedömningen kring hur väl respektive mål
uppfyllts. Antingen är målet uppfyllt (grönt),
arbete pågår/förväntas uppfyllas (gult) eller
målet är inte uppfyllt (rött).
Av de tretton verksamhetsmålen är tre
uppfyllda, nio förväntas uppfyllas samt ett mål
som inte är uppfyllt. Gällande de finansiella
målen är samtliga fyra uppfyllda.
Förklaring till symboler:
Målet är uppfyllt
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Målet är inte uppfyllt

Hållbar tillväxt
Kommunkoncernen har en viktig roll att
fungera som katalysator för att olika
organisationer och verksamheter i hela
Ulricehamns kommun ska fungera
tillsammans och därigenom skapa attraktivitet,
tillväxt och en hållbar utveckling.
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Fokus på de vi är till för
Verksamhetsmål

Indikator

Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska
öka i förhållande till föregående läsår.

2022

Målvärde

2021

Inget
resultat

>87,7 %

87,7 %

Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats
Inget
<260
260 dagar
avseende boende enligt LSS § 9.9 ska minska i förhållande
resultat
dagar
till föregående år.
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet
Inget
inflyttningsdatum till särskilt boende ska minska i
<57 dagar 57 dagar
resultat
förhållande till föregående år.
betygsättning i förhållande till
Andel behöriga elever till något program
styrdokumenten. Samtal om resultaten sker på
på gymnasiet ska öka i förhållande till
organisation, grupp/ämnesområde och
föregående läsår.
individnivå.
Analys
Behörigheten till gymnasieskolan före
lovskolan är 87,7 % vilket är en förbättring
jämfört med föregående års 79,7 %
Efter sommarskolan så ökade behörigheten till
88,8 % jämfört med föregående års 85,6 %.
Det är framförallt elever som prövats för ett
betyg i matematik som påverkar det positiva
resultatet. Utan nyanlända så är behörigheten
89,3 % före sommarskola och 90,4 % efter
sommarskola.
Värt att notera att resultatet om 87,7 % är det
som sektorn själva tagit ur systemet Qlickview
och att det kan skilja någon procentenhet
jämfört med det resultat som sedan
presenteras i Kolada. Det är viktigt att skolorna
analyserar sitt eget resultat och ser skillnader i
utvecklingen mellan åren för klasser, ämnen
och pojkar/flickor.
Meritvärdet för åk 9 är 224,8 jämfört med
föregående års 214,6.
Uppdelat så har Stenbocksskolan ett
meritvärde på 227,8 och Ätradalsskolan 216,8.
Det är stor variation i måluppfyllelsen mellan
klasser både på Stenboksskolan och
Ätradalsskolan. En större andel flickor klarar
sig bättre än pojkar.
Resultaten påverkas av att verksamheten inte
lyckas få de nyanlända eleverna och elever med
NPF-problematik att nå godkänd nivå. Detta
gäller de flesta ämnen och alla årskurser.
De elever som inte har en gymnasiebehörighet
saknar betyg i flertalet ämnen.
Åtgärder/insatser för utveckling
Respektive rektor analyserar varje lärares

Tydlig arbetsgång för extra anpassningar,
anmälningar till rektor, särskilt stöd och
åtgärdsprogram.
Stärka kopplingen mellan den enskilde
pedagogens bokslut - uppdragsdialog lektionsbesök och
utvecklingssamtal/lönesamtal.
Uppföljning runt varje elev som inte fått
godkänt betyg och handlingsplan för hur betyg
ska nås.
Särskilda undervisningsgrupper finns på både
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. På
Stenbocksskolan startas en flexgrupp upp att
för att emot både elever från Stenbocksskolan
och Ätradalsskolan.
Tvålärarsystem där det är möjligt på
Ätradalsskolan.
Läxläsning varje vecka för de elever som
behöver stöd.
Lovskola och sommarlovsskola erbjuds för de
elever i åk 8-9 som inte uppnått ett godkänt
betyg.
Fortsatt sambedömning av NP i åk 7-9 mellan
skolor och pedagoger samt att involvera
pedagoger i åk 6 för ökad samsyn och för att
öka bedömarkompetensen.
Ett särskilt arbete för att identifiera
måluppfyllelsen för våra nyanlända elever.
Nyanlända per skolverkets definition, kortare
tid än fyra år i Sverige, sammanställs två
gånger per läsår. Modersmålsundervisning och
studiehandledning som stöd. Studiehandledare
ska få tillgång till pedagogiska planeringar i
Infomentor för att på bästa sätt stödja eleven.
Gemensam lärplattform för hela grundskolan.
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Detta säkerställer möjligheten att följa
elevernas kunskapsutveckling från åk 1 samt
att vårdnadshavare möter samma lärplattform
genom grundskolan.
Stöd till obehöriga lärare genom en intern
obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig
över hela läsåret. Samtliga obehöriga lärare får
en mentor/handledare.

Verkställighetstid i antal dagar från
beslut till insats avseende boende enligt
LSS § 9.9 ska minska i förhållande till
föregående år
Analys
Medelvärdet för angiven verkställighetstid
stämmer ej, det är fler beslut verkställda än
vad som är inrapporterat. Ett av besluten togs
ett år innan uttryckt önskemål om flytt var
aktuellt och verkställdes därefter efter 556
dagar, vilket påverkar medelvärdet i hög grad.
Under 2021 har fyra boendebeslut verkställts
på gruppbostad och fyra på servicebostad.
Viss intern rörlighet har skett under 2021 och
under året, några har flyttat från servicebostad
till gruppbostad. Den nya gruppbostaden
(Åsundavy gruppbostad) har genererat sex nya
platser, men även brukare som har avlidit
under året har genererat plats på boende. I
samband med flytt på grund av renovering av
gruppbostad och evakueringsboende, har
ytterligare en plats tillkommit under 2021. På
så sätt har individer med beslut om bostad
med särskild service kunnat erbjudas
gruppbostad flertalet gånger, även under 2020,
men ett par personer har ändå valt att tacka
nej och andra har erbjudits plats. Två personer
som tidigare har valt att tacka nej har återtagit
sin ansökan och ansökt om annan insats.
Talet mäts endast en gång om året så några nya
siffror att följa finns inte.
Åtgärder/insatser för utveckling

Väntetid i antal dagar från
ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende
ska minska i förhållande till föregående
år.
Analys
Under 2021 har handläggningstiderna minskat
jämfört med 2020 vad gäller ansökan om vård
och omsorgsboende utifrån statistikuttag i
Treserva. Handläggningstiderna hade då
minskat med 26 dagar. För året 2022 är målet
inte mätt tertial 1.
Åtgärder/insatser för utveckling
Detta är åtgärderna handläggarenheten arbetat
med:











Sedan 2021 har målet varit väl känt
hos medarbetare på
handläggarenheten. Att väntetid i antal
dagar från ansökningsdatum till
erbjudet inflyttningsdatum ska minska
i förhållande till föregående år.
En gemensam arbetsmetod och
checklistor har tagits fram på enheten
för handläggning av ansökan för vård
och omsorgsboende.
Utredningar görs utifrån IBIC och det
ger en struktur i utredningsarbetet.
Regelbundna genomgångar av
inkomna ansökningar VÅBO utifrån
äldsta ärende. Fokus att arbeta ned
balans inför semesterperioder.
Korta handläggningstider för
ansökningar för personer som är
beviljade korttid.
Från vård- och omsorgsboende så
arbetas med snabba ut- och inflyttar.
Möte kring boendeplanering sker varje
vecka mellan boendeplanerare på
korttiden och vård och
omsorgsboende. Det för att hållas a
jour med lägesbilden av tomma platser
och väntande.

Fortsatt arbete med boendeplanering för
kommande behov och uppdatera utifrån
reviderad boendeprognos kontinuerligt. Ny
servicebostad (Tre rosors servicebostad) togs i
bruk under april månad 2022.
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Hållbar tillväxt
Verksamhetsmål

Indikator

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst 5
procent över en femårsperiod.
Samtliga nybyggda kommunala fastigheter ska uppfylla
uppställda hållbarhetskriterier för ”Gröna lån”.
Antalet nya lägenheter som produceras av STUBO AB ska
öka med minst 100 sett över en femårsperiod.

2022

Målvärde 2021

4,1 %

≥5%

4,5 %

100 %

100 %

100 %

100 st

≥100 st

100 st

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i
förhållande tillföregående år. (NUAB)

Inget
resultat

>3,22
index

3,22 index

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i
förhållande tillföregående år. (MSB)

80,0 index

>68,34
index

68,34
index

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska
öka med minst 5 procent över en
femårsperiod
Analys
Befolkningsmängden 31 mars 2017 var 24 021
personer, samma datum 2022 var
befolkningsmängden 25 002 personer. Den
totala folkökningen har varit 981 personer
under tidsperioden vilket ger en procentuell
befolkningsökning på 4,1 %.
Befolkningsutvecklingen är starkt beroende av
hur många bostäder som produceras i
kommunen och därför är kommunens förmåga
att planera och verkställa exploatering och
utbyggnadsprojekt avgörande för vilken
befolkningsutveckling kommunen har. Med
detaljplanerna som nu ligger i planpriolistan
finns beredskap för att skapa förutsättningar
för att befolkningsmålet ska kunna uppnås.
Åtgärder/insatser för utveckling
Planenhetens bidrag till en ökad befolkning
inbegriper flera områden. Framtagande av
detaljplaner för att bereda möjligheter att
nyttja marken för de ändamål som samhället
kräver för att kunna expandera är ett sådant
område. Detta innebär egentligen all
planläggning för alla ändamål som genomförs
för att skapa ett samhälle som erbjuder
möjlighet att bo, arbeta, gå i skola, driva
företag, bli gammal i samt att hitta
infrastrukturella lösningar för att få samhället
att utvecklas hållbart. Planenheten utvecklar
processerna för en snabbare och bättre
planprocess där förseningar ska undvikas. Ett
annat område är att bevara humankapitalet
inom organisationen då omsättning av
personal kan få negativa konsekvenser på

kontinuiteten. Rekrytering av kompetent
personal samt utveckling av befintlig personal
är mycket viktig för att kunna nå målen.
Planenheten arbetar även med delar av den
bygglovsprocess som rör kartframtagning och
mätuppdrag för att säkerställa en kvalitativ och
säker bygglovsprocess. Fungerar dessa
processer bra bidrar även det till en
attraktivitet och en bra möjlighet för
människor att trivas, bo kvar och utvecklas
inom kommunen. Detta inbegriper även
spridning av den informationsrikedom som
finns i GIS-verksamhetens databas.

Samtliga nybyggda kommunala
fastigheter ska uppfylla uppställda
hållbarhetskriterier för ”Gröna lån”
Analys
I pågående projekt stadsbibliotek,
samverkanshus i Gällstad, Ryttershov och ny
F-6 skola har kriterierna lyfts in i
projekteringen. Under de första månaderna
2022 har inte några nya fastigheter
färdigställts. Däremot uppfyller de fastigheter
som är i ett projekteringsskede under 2022
kraven för ”Gröna lån”. Av denna anledning
sätter vi ändå utfallet för 2022 till 100%.
Åtgärder/insatser för utveckling
Kriterierna måste in tidigt i projekteringen för
att kunna implementeras på ett smidigt sätt.
Projekt som har påbörjats under 2020 har
hållbarhetskriterierna som mål. Ett sätt att få
in kriterierna i ett projekt är att välja
miljöklassificering Miljöbyggnad, i den nya
skolan F-6 är nivå Miljöbyggnad silver
beslutad.
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Antalet nya lägenheter som produceras
av STUBO AB ska öka med minst 100
sett över en femårsperiod
Analys
Detaljplanen för Stockrosen 1 etapp 1 ("bakom
Coop") är färdigställd och möjliggör
byggnation av ca 90 lägenheter. I en första
etapp uppförs nu två punkthus om totalt 56
hyreslägenheter på Parkrosgatan 4 och 6. Om
efterfrågan är god kan ett tredje hus byggas i
senare skede.
Planprocess för del 2 av Stockrosen 1 (övre
delen av fastigheten) pågår. Även för området
Karlslätt och "torget i Dalum" pågår
detaljplaneprocesser.
Ombyggnationer
Projektering för att bygga om en lokal till
lägenheter på Storgatan 36 pågår. En ny
projektledare och en ny arkitekt är anlitade för
att driva projektet framåt.
Åtgärder/insatser för utveckling
Stubo har reviderat långtidsplanen för år
2022-2031 på grund av rådande läge med hög
inflation m.m. Långtidsplanen innefattar
löpande drift, reinvesteringar och
nybyggnation.
Planprocesser pågår för att möjliggöra
utveckling på flera av bolagets bostadsområden
bl.a. Karlslätt och övre delen av Stockrosen 1
(etapp två). Bolaget driver projekt för
nybyggnation både genom processer för
detaljplaneändringar samt genom förtätningar
inom befintliga områden vilka inte kräver
detaljplaneändringar. Sammantaget grundar
de pågående processerna för bra
nybyggnationsprojekt de kommande åren.

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun
ska förbättras i förhållande
tillföregående år. (NUAB)

ska förbättras i förhållande
tillföregående år. (MSB)
Analys
Företagarnas omdöme kopplat till
myndighetsutövningen inom bygglov,
markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd,
serveringstillstånd och livsmedelskontrollen
följs upp genom insiktsmätningen. Kommunen
följer även föreningars och privatpersoners
omdöme.
Resultatet för helåret 2021 har nyligen
publicerats och ett analysarbete har påbörjats
kopplat till det.
Sektorns kvalitets- och utvecklingsarbete tycks
ge resultat inom vissa områden, men arbetet
måste ses långsiktigt. Det är dock glädjande att
det redan nu gett resultat utifrån de
förbättringar som gjorts. Vi kan konstatera att
ärendemängden varit väldigt hög på
byggenheten utan att mer resurser avsatts
vilket påverkar enhetens förutsättningar att
handlägga ärenden.
Utfallet som redovisas för inledningen av 2022
grundas på totalt 20 svar varav sju svar gäller
bygg och 13 svar gäller miljö- och hälsoskydd.
Åtgärder/insatser för utveckling
Miljö och samhällsbyggnad arbetar aktivt med
att försöka förbättra företagsklimatet. Detta
sker främst genom sektorns kvalitets- och
utvecklingsarbete. Fokus i utvecklingsarbetet
är ständiga förbättringar och processer. I
processarbetet kartläggs verksamhetens
processer och förbättrar dessa för att göra dem
mer effektiva och för att öka kundnyttan. I
ständiga förbättringar strävas efter att löpande
förbättra verksamheten under året för att
snabbt kunna justera och förbättra för dem
verksamheten är till för. I utvecklingsarbetet
ingår även att öka digitaliseringen för att
effektivisera handläggningen och öka servicen.
Under våren har även Näringslivsstrategin
antagits som ger sektorn ytterligare stöd i
arbetet med företagsklimatet.

Analys
Arbete pågår.
Åtgärder/insatser för utveckling
En del i arbetet är att en gemensam
Näringslivsstrategi tillsammans mellan bolaget
och kommunen tagits fram. Arbete sker i linje
med det.

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun
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Attraktiv arbetsgivare
Verksamhetsmål

Indikator

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska
minska i förhållande till föregående år.
Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59
dagar) ska minska i förhållande till föregående år
Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i
förhållande till föregående år
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka i
förhållande till föregående år.
Andelen heltidsarbetande ska öka.

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt
anställda ska minska i förhållande till
föregående
år.
Andelen
Analys
Den totala sjukfrånvaron har varit högre än för
samma period 2021. Ökningen är kopplad till
Coronapandemin i allmänhet och tillkomsten
av Omikronvarianten i synnerhet. Detta i
kombination med inslag av den årliga
influensan och spridning av Calicivirus
(vinterkräksjuka) gav ett sjukfrånvaroläge som
stundtals var svårhanterat för förvaltningen.
Åtgärder/insatser för utveckling
Att hålla i och att hålla ut i kampen för
minskad smittspridning och att tillämpa
ordinarie rutiner avseende rehabilitering av
långtidssjuka och identifiering och uppföljning
av medarbetare med många
sjukfrånvarotillfällen.

Antalet medarbetare med
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar)
ska minska i förhållande till föregående
år
Analys
Antalet långtidssjuka ligger på en högre nivå
2021. Det kan inte uteslutas att detta är en
följd av långvarigt och hårt arbete under
pandemin - en så kallad pandemiskuld, men
kan samtidigt vara ett utslag av "naturliga
variationer" i mängden långtidssjuka.

2022

Målvärde 2021

9,6 %

<7,6 %

7,6 %

115 st

<101,2 st

101,2 st

5,2 %

<10,5 %

10,5 %

Inget
resultat

>77,56
index

77,56
index

75,9 %

75,5 %

75,5%

därutöver att göra en särskild undersökning av
hur pandemin har påverkat arbetsmiljön i
samband med årets medarbetarenkät.

Personalomsättningen av första linjens
chefer ska minska i förhållande till
föregående år
Analys
Under 2021 slutade 10,5 % av första linjens
chefer. Under perioden så har 5,2% av
förvaltningens chefer slutat. Detta kan vara en
signal på att personalrörligheten ökar inom
gruppen och är samtidigt en signal på att
arbetsmarknaden har öppnat upp efter
pandemin och på en ökad konkurrens om
arbetskraften.
Åtgärder/insatser för utveckling
Fortsatt uppföljning, avslutningssamtal vid
varje avgång, fortsatt arbete med
handlingsplanen "Sjuhärads mest attraktiva
offentliga arbetsgivare".

Hållbart medarbetarengagemang (HME)
ska öka i förhållande till föregående år.
Analys
Kan mätas först efter det att årets
medarbetarenkät är genomförd (oktober).
Åtgärder/insatser för utveckling
Förberedelsearbete för årets medarbetarenkät
pågår.

Åtgärder/insatser för utveckling
Ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt ordinarie
rutiner och fortsatt uppföljning av
utvecklingen. Förvaltningen kommer
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Andelen heltidsarbetande ska öka.
Analys
Medelvärdet för andelen heltidsarbetande var
för 2021 75,5%. För januari-mars 2022 är
medelvärdet 75,9%. Om man tittar på
variationen kan man se, sedan 2018, att
andelen heltidsarbetande går upp något under

våren. Under sommaren ser resultatet ut som
om det går upp mycket men det beror inte på
att fler arbetar heltid utan på lärarnas
anställningsform som ger utslag i statistiken.
Under hösten går andelen heltidsarbetande ner
något. Medelvärdet för andelen
heltidsarbetande har ökat varje år sedan 2018.
Det är framför allt nyanställningar som driver
utvecklingen att fler arbetar heltid.

Finansiella mål
Finansiella mål, kommunen

Indikator

Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande
poster ska uppgå till minst 1,2% av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal utjämning.
Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar
ska uppgå till högst cirka 250 mnkr.

2022

Målvärde 2021

3,4%

1,6%

7,1%

0 mnkr

Högst 325
mnkr

0 mnkr

STUBO ska generera en avkastning på minst 5% på
fastighetsinnehavets marknadsvärde.

5,0%

5,0%

5,2%

UEAB ska generera en avkastning på minst 5% på totalt
eget kapital.

5,0%

5,0%

12,0%

Det ekonomiska resultatet exklusive
jämförelsestörande poster ska uppgå till
minst 1,2% av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal
utjämning.
Analys
Det prognosticerade ekonomiska resultatet
uppgår till 55,3 mnkr, vilket motsvarar 3,4
procent av intäkterna från skatteintäkter och
kommunal utjämning. Därmed är målet
uppnått då målvärdet för 2022 är minst
1,6 procent av intäkterna från skatteintäkter
och kommunal utjämning. En prognostiserad
ökning av skatteunderlaget och en fortsatt
tillväxt förväntas ge ökade skatteintäkter. Men
den höga inflationstakten riskerar att medföra
att kostnaderna ökar än mer, men hittills har
det inte påverkat kommunens verksamheter så
att resultatutvecklingen blivit negativ.

Kommunens nyupplåning för
finansiering av investeringar ska uppgå
till högst cirka 250 mnkr.
Analys
Den senaste nyupplåningen på 90 mnkr
gjordes i maj 2020. Då flera stora
investeringsprojekt, både i kommunens
verksamheter och i bolagen, blivit försenade
har inte något behov av ytterligare
nyupplåning uppstått sedan dess.
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STUBO ska generera en avkastning på
minst 5,0% på fastighetsinnehavets
marknadsvärde.
Analys
Enligt ägardirektiv ska bolaget generera en
avkastning om 5,0 % över tid. Avkastningen för
perioden uppnår 5,0 %. Sedan
avkastningskravet ställdes 2016 har bolaget ett
genomsnitt på 5,4 % (år 2016-2021). Bolaget
står starkt inför de kommande åren som kräver
stora investeringar i såväl nyproduktioner som
ombyggnationer/renoveringar i befintligt
fastighetsbestånd.
Åtgärder/insatser för utveckling
Bolaget arbetar med en aktiv ekonomi- och
resursstyrning. Även verksamhetsutveckling
och insatser som till exempel energisparande
åtgärder och åtgärder för hög uthyrningsgrad
bidrar till en långsiktigt stabil ekonomi.
Stubo har sammanställt en långsiktig plan för
om- och nybyggnation för perioden 2022-2031.
Detta för att ägaren och de politisk valda ska
kunna ta ställning till bolagets ekonomiska
förutsättningar.

UEAB ska generera en avkastning på
minst 5,0% på totalt eget kapital.
Analys
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital T1
2022 är 5,0% (föregående år 5,0%).
Avkastning på genomsnittligt eget kapital 2022
i T1 är 10,0% (föregående år 11,0%).
Åtgärder/insatser för utveckling
Prognos för 2022 är 10,0% avkastning på eget
kapital.
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Finansiella
rapporter

Resultatrapport
Belopp i mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/ Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Budget

T1
2022

Prognos
2022

2021

209,0

107,4

252,1

250,9

-1 706,6

-554,3

-1 732,7

-1 658,9

-84,8

-26,0

-75,1

-78,6

-1 582,4
1 187,4

-472,9
357,6

-1 555,7
1 191,5

-1 486,6
1 157,7

418,7

136,9

428,8

414,4

23,7
4,1

21,6
6,5

64,6
8,2

85,5
21,8

-2,8

-15,2

-17,5

-4,0

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

25,0

12,9

55,3

103,4

Årets resultat

25,0

12,9

55,3

103,4

Balansrapport
Belopp i mnkr

Budget

T1

Prognos

2022

2022

2022

2021

TILLGÅNGAR
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

2,2

3,0

2,2

3,5

1 415,9

1 157,5

1 381,8

1 151,2

1 031,0

916,8

1 016,0

899,1

2 757,9

2 077,3

2 400,0

2 053,8

2,4

2,5

2,4

2,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
-Förråd
-Fordringar
-Kortfristiga placeringar, kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

5,5

11,4

10,2

11,4

95,0

120,6

100,0

102,3

73,6

172,3

100,0

209,7

174,1

304,3

210,2

323,4

2 934,4

2 384,1

2 612,6

2 379,8

1 499,5

1 524,7

1 567,1

1 511,8

25,0

12,9

55,3

103,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Därav årets resultat
AVSÄTTNINGAR
-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

15,0

14,9

14,7

14,9

-Andra avsättningar

9,9

27,6

10,3

30,2

Summa avsättningar

24,9

42,5

25,0

45,1

Långfristiga skulder

1 047,6

573,7

724,0

574,0

Kortfristiga skulder

362,4

243,2

296,5

248,9

SKULDER

Summa Skulder

1 410,0

816,9

1 020,5

868,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

2 934,4

2 384,1

2 612,6

2 379,8

Driftredovisnin
g
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Driftredovisning
Ansvarsområde i mnkr

Kommunledningsstab

Budget Prognos
Avvikelse
2022 2022 mot budget

T1
2022

2021

113,8

112,5

1,3

32,7

102,9

73,7

64,1

1,5

19,4

67,4

596,3

543,8

0,0

186,3

571,7

19,8
96,3

11,6
103,4

8,2
-7,1

4,5

10,5
93,9

Funktionsnedsättning
Hemtjänst och hemsjukvård
Vård och omsorgsboende

150,2
281,8
48,2

148,3
275,8
57,2

1,9
6,0
-9,0

46,6
87,0
16,9

140,7
271,4
55,2

Sektor lärande
- varav:

681,7

686,3

-4,6

215,0

656,9

44,1

46,4

0,6

14,4

43,1

Förskola

145,1

136,9

1,0

43,7

138,6

Grundskola

293,6

260,5

0,0

281,5

Tingsholm
Skolutveckling och stöd

168,1
30,8

163,5
26,0

-6,8
0,6

91,3
55,7

92,6

92,3

665,7
2 223,8

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN
Totala intäkter finansförvaltningen
Totala kostnader finansförvaltningen

Sektor miljö- och samhällsbyggnad
Sektor välfärd
- varav:
Sektorstöd välfärd
Individ och familjeomsorg

Sektorstöd lärande

31,3

9,9

165,6
28,2

0,3

29,3

91,8

683,8
2 243,4

18,1
-19,6

242,7
725,3

690,1
2 180,7

1 558,1

1 559,6

-1,5

482,6

1 490,6

1 710,1
125,5

1 724,2
107,8

14,1
17,7

532,9
37,0

1 704,5
109,2

1 584,6

1 616,4

31,8

495,9

1 595,3

0,0
1,5

0,0
1,5

0,0
0,0

0,0
0,4

0,0
1,3

1,5

1,5

0,0

0,4

1,3

25,0

55,3

30,3

12,9

103,4

Justeringsposter, del av finansförvaltningen

-1 607,5

-1 611,0

3,5

-485,8

-1 590,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER*

-1 582,5

-1 555,7

26,8

-472,9

-1 486,6

Sektor service
Totala intäkter kommunstyrelsen
Totala kostnader kommunstyrelsen

SUMMA FINANSFÖRVALTNING
Totala intäkter revision
Totala kostnader revision

SUMMA REVISION
SUMMA FÖRVALTNINGEN

Prognosen för verksamheternas samlade
ekonomiska utfall för 2022 är något sämre än
budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -1,5

mnkr. Nettobudgeten för verksamheterna
uppgår till 1 501 mnkr. Den negativa
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budgetavvikelsen avser framförallt sektor
lärande och främst Tingsholm.

beror på lägre personalkostnader pga.
sjukfrånvaro som ej ersatts fullt ut.

+ Kommunledningsstab

+1,3

+ Sektor miljö och samhällsbyggnad

+1,5

- Sektor välfärd

0,0

- Sektor lärande

-4,6

- Sektor service

+0,3

- Summa
kommunstyrelsen

-1,5

- Revision

+0,0

Verksamhetens budgetavvikelser, mnkr

30
20

23.4
14.3

13.9

10

2.8

0
-10

2018

2019

2020

2021

-1.5
2022
(P)

Sektor välfärds prognostiserar ett nollresultat
totalt för sektorn.
Vård och omsorgsboende lägger en
minusprognos på 9,0 mnkr. Detta underskott
möts dock delvis upp av en plusprognos inom
hemtjänst och hemsjukvård på 6,0 mnkr.
Dessa större avvikelser beror, liksom 2020 och
2021, främst på ett större antal tomma platser
på vård- och omsorgsboende, men också på att
det inom vård- och omsorgsboende ingår ett
par komplexa individärenden.
Individ- och familjeomsorgen prognostiserar
ett resultat på 7,1 mnkr, främst pga att externa
placeringar blivit dyrare. Funktionsnedsättning beräknar en plusprognos på 1,9 mnkr,
vilket beror på flera mindre plusposter.
Central ledning prognostiserar ett överskott på
8,2 mnkr, främst på grund av statsbidrag.
Sektor lärandes prognostiserade
budgetavvikelse uppgår till -4,6 mnkr.
Verksamheten förskola prognostiserar ett
budgetöverskott på 1,0 mnkr, vilket framförallt

Verksamheten Tingsholm prognostiserar en
negativ budgetavvikelse om -6,8 mnkr. Detta
beror framförallt på högre kostnader för
interkommunala ersättningar utifrån de
preliminära söksiffrorna för höstens
gymnasieval, som visar på att fler elever
kommer påbörja studier hos annan huvudman
till hösten.
Skolutveckling och stöd beräknar ett mindre
överskott om 0,6 mnkr vilket framförallt beror
på vakanser. Verksamhet grundskolan
prognostiserar ett nollresultat.
Sektor miljö- och samhällsbyggnads
prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr.
Prognosen baseras dels på att det är svårt att
rekrytera personal samt att sektorns intäkter
kommer att bibehållas. En osäkerhet finns
också alltid kring hur stora kostnaderna
kommer bli för reningen av lakvatten och
vinterväghållningen, vilket är väderberoende.
Sektor service prognostiserade budgetavvikelse
uppgår till 0,3 mnkr. Den positiva
budgetavvikelsen beror framförallt på
personalkostnaderna. Högre sjukfrånvaro och
ersättning av staten i början på året samtidigt
som vakanser inte har ersatts fullt ut.
Livsmedelskostnaderna kommer med största
sannolikhet öka mer under året men
verksamhetens bedömning är att detta
kommer att hanteras. Fastighet ser en
osäkerhet i prognosen utifrån elförbrukningen
men även utifrån oförutsedda saker som kan
uppkomma i projekten som behöver tas på
driften, till exempel sanering av asbests.
Kommunledningsstabens beräknade positiva
budgetavvikelse på 1,3 mnkr består framförallt
av ett överskott avseende posten ram i balans.
Mindre underskott beräknas avseende
kanslifunktionen medan övriga funktioner i
stort sett går enligt budget.
Utanför kommunstyrelsen så beräknas
revisionen visa ett resultat i nivå med budget
vid årets slut.
Utfallet för finansförvaltningen är 31,8 mnkr
bättre än budgeterat. Avvikelsen beror till
största delen på ökade skatteintäkter enligt
SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt
exploateringsintäkter som beräknas komma in
under året.
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Investeringsred
ovisning
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Investeringsredovisning
Avvikelse
2022

Budget
2022

Prognos
2022

T1
2022

Nybyggnad boendedelar Ryttershov

62,7

10,0

3,3

52,7

Ny skola F-6 i Ulricehamn

51,5

2,0

0,6

49,5

Stadsbibliotek

42,2

8,8

1,3

33,4

Investeringar i IT-utrustning

30,2

28,8

4,7

1,4

Samverkanshus VO-boende/förskola i Gällstad

27,8

2,0

0,0

25,8

Om- och tillbyggnad Hössna skola

27,2

15,0

6,2

12,2

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter

24,0

24,0

1,0

0,0

Markförvärv och/eller exploateringsverksamhet

20,0

9,9

0,0

10,1

Gator, vägar och trafikåtgärder

18,7

17,7

0,2

1,0

Genomförande av detaljplaner

17,0

11,7

1,3

5,3

Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven

16,3

16,3

0,1

0,0

Reinvesteringar fastigheter-utbyte av komponenter

15,5

15,6

1,2

0,0

Om- och tillbyggnad Vegby skola

10,2

10,2

0,1

0,0

Simhall

10,0

0,0

0,0

10,0

Energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning

8,7

6,1

0,1

2,6

Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3

7,0

0,5

0,0

6,5

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg

6,2

6,2

0,3

0,0

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn

6,0

0,0

0,0

6,0

Ventilation Tvärreds skola/fsk

5,4

5,4

3,6

0,0

Utbyggnad GC-vägar utmed statliga vägar

5,4

5,4

0,1

0,0

Ny skola 7-9 i Ulricehamn

5,0

0,5

0,0

4,5

Skola 7-9 i Timmele (projektering)

5,0

0,0

0,0

5,0

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2

5,0

5,0

0,0

0,0

Lokalanpassning Maskinvägen 6

3,1

3,6

3,1

-0,5

Ombyggnation gruppbostad Fållornavägen

0,0

1,5

0,6

-1,5

Projekt, belopp i mnkr

Diverse investeringar under 5,0 mnkr
Summa

Investeringsbudgeten för 2022, inklusive
ombudgeteringar på 109,5 mnkr, uppgår till
486,3 mnkr. Budgeten har under året utökats
med 5,0 mnkr till ombyggnationen av
gruppbostad Markuslyckedreven.
Investeringsutfallet till och med april uppgår
till 31,8 mnkr. Prognosen för
investeringsutfallet 2022 uppgår till 256,1
mnkr vilket är 230,2 mnkr lägre än årets
budget. Investeringsutfallet 2021 uppgick i
jämförelse till 113,9 mnkr.

Större pågående investeringar

56,3

50,0

3,9

6,3

486,3

256,1

31,8

230,2

Projektering pågår inför nybyggnad av
boendedelar hus A-B, C-D och E-F vid
Ryttershov. Beslut om avsteg från
funktionsprogrammet har tagits och
projektering av systemhandlingar och
förfrågningsunderlag planeras bli klara innan
semestern 2022. Troligtvis genomförs
byggnationen i tre etapper och kan stå helt
färdigt årsskiftet 2025/26.
Projektering av ny f-6 skola pågår.
Detaljplanearbetet pågår men kommer att
försenas med beräknat antagande hösten
2022. Projektering av systemhandlingar och
förfrågningsunderlag klart hösten 2022.
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Projektering av nytt stadsbibliotek pågår. Det
har i samband med bygglovsansökan
uppdagats felaktigheter i detaljplan. Rättelse
har utförts och vunnit laga kraft, arbete med
att anpassa utformningen till den nya rättade
detaljplanen pågår. Försenat, med möjligt
färdigställande hösten 2024.
Det är fortsatt problem med leveranser av
skärmar och nätverksutrustning men vad det
gäller datorer så har det fungerat under årets
första fyra månader. It har ökat på
utbytestakten när det gäller utbyten av enheter
inom administrationen. Den största posten vad
gäller investeringar som gäller leveranserna av
elevenheter är lagd under första tertialet,
leverans till skolstart.
Projekt samverkanshus Gällstad är kraftigt
försenat. Utredning har visat att ett
hundraårsregn på platsen vore problematiskt.
Det har försenat detaljplanearbetet och
därmed projekteringen av mark. Leder till
fördyringar när tomten måste höjas kraftigt
och åtgärder som är nödvändiga för att ta hand
om vattnet. Länsstyrelsen har nekat flytt av ett
dike och Mark- och miljödomstolen har gått på
Länsstyrelsens linje. Projekteringen blir
utdragen och kommer att påverka ekonomin
negativt. Byggnaden måste placeras om på
tomten innan projekteringen av mark kan
startas upp igen hösten 2022.
Vid Hössna skola pågår om- och tillbyggnad.
Verksamheten bedrivs i inhyrda tillfälliga
lokaler vid skolan fram till sportlovet 2023.

fram inför fortsatt projektering. Dessa
preciserar byggherrens krav och önskemål om
den blivande byggnaden samt kartlägger
förutsättningar och villkor som kan påverka
den kommande projekteringen.
Beslut har tagits om att utreda och planera för
två högstadieskolor i centralorten och en
högstadieskola i Timmele. Underlag har tagits
fram för att få en helhetsbild av nödvändiga
ombyggnader inför en fortsatt projektering.
Förslagshandlingar finns framtagna som
beskriver framtida behovet av lokaler. Om- och
nybyggnad behöver genomföras för att
lokalerna skall motsvara behovet. Innan
projektering kan inledas behöver ytterligare
utredning genomföras av förvaltningen inför
politiska beslut.
Större budgetavvikelser
Ombyggnad av lokaler i Verktyget 4 pågår och
färdigställs våren 2022. Den externa
hyresgästen flyttade från lokalen under
november. Ombyggnaden är beräknad till
totalt 6 mnkr, men prisökningarna på material
kommer att påverka och ge ett underskott.
Fållornavägen överstiger budget då fel i
projekteringen upptäckts i samband med
byggstart. Under arbetet så har konstruktören
bytts ut ett flertal gånger, detta påverkar
resultatet avsevärt. De stora felen som
upptäckts ligger på el och konstruktion.

Projektet gällande utbyggnad av det nya
exploateringsområdet Bergsäter pågår och
förväntas pågå fram till och med årsskiftet
2022/2023.
Extra medel för genomförande av
Markuslyckedreven har beviljats. Den blir
dyrare och är mer omfattande då tillbyggnad
måste genomföras på två ställen i stället för ett
som på Fållornavägen. Priserna har ökat,
betydligt mer än normal indexutveckling under
pandemin och kriget i Ukraina.
Om- och tillbyggnad av Vegby skola har
upphandlats. Byggstart under sommaren när
modulerna etablerats. Färdigställande
beräknat till sommaren 2023.
Projektet för byggandet av en ny simhall
behöver komma igång för att minimera risken
för att akut få stänga den gamla. Förstudie med
alternativ till att bygga om genomfördes våren
2019. Ny simhall bör byggas för att få en
långsiktig funktion och ekonomi samt ett
bredare utbud. Programhandlingar bör tas
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Verksamhetsbe
rättelser
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Kommunledningsstab
Resultat (mnkr)

2022

2021

Tertial 1 Budget

2022

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

1,8
17,9
16,6
32,7

4,5
57,3
52,0
113,8

Utfall
5,5
54,4
42,9
102,8

Budget

37,6

113,8

105,5

4,9

0

2,7

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

112,5

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

1,3

Personaltal

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

68,2
3,7%

68,7
3,1%

65,6
8,0%

3,0

2,7

4,0

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Väsentliga händelser
Coronapandemins påverkan på förvaltningen
har minskat avsevärt och verksamheten är i
stora delar tillbaka på den nivå man var på
innan pandemin. Istället har perioden präglats
av den rådande situationen i Ukraina och
kommunens förberedelser för ett
flyktingmottagande. Direktiven från nationellt
håll har varit varierande, ofta från dag till dag,
vilket har försvårat den långsiktiga
planeringen. Korta tidsramar och snabba
omkastningar till trots har förvaltningen visat
prov på god förmåga att snabbt agera så att
kommunen efter en veckas arbete hade ett
antal platser i beredskap för eventuella
flyktingar. Kommunen verkar för att de
flyktingar som anlänt under perioden också
ska bli anvisade Ulricehamns kommun.

Årets första månader har i sedvanlig ordning
präglats i hög grad av arbete med bokslut och
årsredovisning för år 2021. En omvärldsanalys
är framtagen utifrån de övergripande områden
och förändringar som påverkar kommunens
olika verksamhetsområden. Denna
omvärldsanalys utgör samtidigt grundläggande
fakta i arbetet med budget 2023.
Förberedelserna inför valet 2022 är i full gång.
Högre krav ställs numera på bl.a. vallokaler
vilket gjort att ett antal nya behövt
kontrakteras.

Ekonomisk analys
Sammantaget visar kommunledningsstaben ett
överskott om ca 4,9 mnkr. Främsta orsaken till
överskottet beror på budgeten för ram i balans,
och KS-oförutsett. Budget för lönepott
är fördelad.
Kanslifunktionen signalerar att de politiska
verksamheterna går med underskott som går
att härleda till högre arvodekostnader. Övriga
enheter går sammantaget med ett
överskott, vilka går att koppla till lägre
personalkostnader samt mindre köp av externa
tjänster.

Prognos
Prognosen för kommunledningsstaben är ett
överskott om 1,3 mnkr, vilket går att koppla till
ram i balans. Vidare prognosticeras att KS
oförutsett kommer nyttjas helt under året och
därav inte påverka resultatet i någon riktning.
Kanslifunktionen signalerar att de politiska
verksamheterna går med underskott som går
att härleda till högre arvodekostnader. Övriga
verksamheter förväntar sig ha en budget i
balans och även väga upp underskottet på
kanslifunktionen.

Rekryteringen av ny chef för sektor MSB är
igång. Intervjuer kommer att ske under maj
månad. Att rekrytera till tjänster inom just
samhällsbyggnadsområdet har visat sig vara
svårt då kommunen just nu söker både
planchef och projektchef. Trots aktivt
uppsökande av potentiella kandidater har
ingen lämplig/intresserad identifierats.
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Sektor miljö och
samhällsbyggnad
Nettokostnader (mnkr)

Tertial Budget
2022 2022

Utfall
2021

Sektorstöd
Miljö- och byggnämnd
Planenhet
Exploateringsenhet
Miljöenhet
Byggenhet

1,3
0,2
1,8
12,9
1,2
2,0

4,2
0,5
14,4
41,2
5,8
7,6

2,8
0,5
12,1
40,0
4,7
7,2

Sektor MSB

19,4

73,7

67,4

Utfall
2022 Budget
2022

Utfall
2021

Resultat (mkr)

Resultat (mnkr)
Intäkter
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
varav personalkostnader
Övriga
kostnader
Verksamhetens resultat
Nettokostnader

2016
2016
2015
Tertial
1 Budget
Utfall
16,8 7,1 15,315,4 20,915,4
64,612,8 68,143,0 69,737,8
21,613,7 24,646,1 25,745,0
47,819,4 52,873,7 48,867,4

Budget
Budgetavvikelse

24,6

73,7

70,1

5,2

0,0

2,7

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

72,2

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

1,5

Personaltal

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med
långtidssjukfrånvaro

60,3
5,2%

61,3
4,1%

57,1
5,6%

3,0

2,7

2,3

Väsentliga händelser
Miljö och samhällsbyggnad har under det
första tertialet arbetat aktivt
med kvalitetsledningssystemet i sektorn. Att ha
en tydlig och genomtänkt struktur för hur
kvalitetsarbetet ska bedrivas ökar
förutsättningarna för att lyckas med sitt
förbättringsarbete. Kvalitetsledningssystemet
beskriver även sektorns grundvärderingar
vilket förbättringsarbetet utgår ifrån. Genom
kvalitetsledningsarbetet kommer sektorn öka
medarbetarnas möjlighet att förbättra och
utveckla sektorn. I slutändan handlar det om
att på så bra sätt som möjligt leverera bästa
möjliga service och kvalitet till kunderna.

Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en
positiv utvecklings- och expansionsfas.
Sektorns tjänster efterfrågas i stor omfattning,
vilket är inspirerande. Kontinuerligt arbete
kring processer och effektiviseringar pågår och
kommer fortsatt vara en viktig del av arbetet
för att korta handläggningstider och hjälpa
kunderna genom de processer som behöver
genomföras. Utvecklingen ställer höga krav på
sektorn, framförallt gällande mark för nya
bostäder. För att tillmötesgå utvecklingen är
infrastrukturen också en prioriterad fråga,
både på kort och lång sikt. För att tillgodose
marknaden arbetar sektorn prioriterat med att
planlägga mark för ytterligare etableringar.
Med stöd av gällande översiktsplan och
antagen markförvärvspolicy arbetas det
aktivt för att utöka kommunens markreserv
gällande mark för ny bostadsbebyggelse,
kommunal service, men också mark för
industri och sällanköpshandel.
Utbyggnad av det nya bostadsområdet
Bergsäter är i full gång. Det kvarstår mycket
arbete av utbyggnaden men än så länge hålls
tidsplanen. Beläggningsarbeten har påbörjats i
kommunen och kommer att pågå under större
delen av året utifrån beläggningsinventeringen. Ansökningsperioden för
skolskjuts och elevresor var öppen under de
inledande fyra månaderna. Återigen visar det
att informationsspridningen fungerar bra
då majoriteten av alla ansökningar kom in
under ansökningsperioden. Planeringen inför
läsåret 22/23 pågår för fullt.
På miljö ligger tillsynen väl i fas med planen
inom alla områden, och både digital och fysisk
tillsyn genomförs. Den första robotiserade
processen är klar och det är numera roboten
Bob som expedierar beslut om tillstånd till
installation av värmepump. Det har även tagits
fram en e-tjänst för inlämning av
entreprenörsrapport för små avlopp, samt en
tjänst för att lämna klagomål
(olägenhetsanmälan). Enheten har nått sitt
första målvärde för förbättringsförslag (50 st)
och kan se flera vinster till följd av de
förbättringsförslag som har genomförts.
Exempel på detta är tidsmässiga
besparingar internt och även ekonomiska
vinster för verksamhetsutövare.
På bygg är ärendeinströmningen
fortsatt väldigt hög och nu har sektorn fått
börja prioritera hårt i sitt arbete, vilket
påverkar handläggningstiderna. Byggenheten
jobbar med att ta fram e-tjänster och den etjänst som togs fram för att boka möten eller
ställa frågor är en av de mest använda i
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kommunen. Det har även tagits fram en etjänst för det så kallade grannehörandet, dvs
om en granne vill lämna synpunkter på en
bygglovsansökan som denne kan vara berörd
av. Enheten har ytterligare tre e-tjänster klara,
begäran om slutbesked, anmälan om
kontrollansvarig och ansökan om
förhandsbesked. Dessutom jobbas det nu med
en e-tjänst för ansökan om bygglov, rivningslov
mm.

Ekonomisk analys
Sektor miljö och samhällsbyggnads utfall visar
ett överskott gentemot budget efter de
inledande fyra månaderna. Utfallet härrör sig
nedanstående avvikelser:
De externa intäkterna avviker positivt om ca
2,0 mnkr och beror främst på ökade intäkter
avseende planavgifter, bygglovsavgifter och
tillsynsavgifter.
Utfallet för personalkostnaderna för sektorn
visar ett överskott gentemot budget med ca 1,2
mnkr. Detta beror på vakanser samt
föräldraledigheter. Rekryteringsprocesser har
påbörjats men några har behövts göras om då
arbetsmarknaden är svår för flertalet av
sektorns yrkesgrupper.
Andelen beställda utredningar och
konsultuppdrag inom sektorn genererar ett
överskott gentemot budget om ca 1,5 mnkr.
Utfallet kommer att justeras under året då flera
utredningar ännu inte fakturerats.
Överskottet beror också på att entreprenader
och köp av tjänster visar ett positivt utfall. I
denna budgetpost innefattas kostnader för
återställande av deponin på Övreskogs
återvinningscentral, kostnaden ska ses
tillsammans med minskad förändring av
avsättning under diverse kostnader.

Prognos
Sektorn prognostiserar ett överskott gentemot
budget om 1,5 mnkr, vilket baseras på att det
dels är svårt att rekrytera personal med rätt
kompetens samt att sektorns intäkter kommer
att bibehållas.
En osäkerhet finns också kring hur stora
kostnaderna kommer bli för reningen av
lakvatten och vinterväghållningen, vilka
båda är väderberoende.
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Sektor välfärd

spridning gav en mycket omfattande
personalfrånvaro.

Nettokostnader (mnkr)

Stort arbete läggs på många större byggprojekt
som nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad
och "nya" Ryttershov, gruppbostäder och
psykiatriboende.

2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

4,5
31,3
46,6
87,0
16,9

19,8
96,3
150,2
281,8
48,2

10,5
93,9
140,7
271,4
55,2

186,3

596,3

571,7

Sektorsstöd välfärd
Individ- och familjeomsorg
Funktionsnedsättning
Hemtjänst och hemsjukvård
Vård och omsorgsboende
Sektor välfärd
Resultat (mkr)

Resultat
Intäkter (mnkr)
Kostnader
varav personalkostnader
Intäkter
Personalkostnader
Verksamhetens resultat
Övriga kostnader
Nettokostnader

Utfall Budget Utfall
2016
2016
2015
2022 15,3
2022 20,9
2021
16,8
Tertial 1 68,1
Budget 69,7
Utfall
64,6
21,6
115,6 24,6
314,2 25,7
329,0

Budgetavvikelse

149,6
186,3

454,2
596,3

442,9
571,7

190,8

596,3

574,2

4,4

0,0

2,5

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

596,3

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
igenomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Sektorn arbetar vidare med sina tre
fokusområden TAK (tillit-attraktiv
arbetsgivare-kvalitetsutveckling). Detta görs
genom utvecklingsdagar, seminarier och prova
nya arbetssätt.

Ekonomisk analys

152,4 52,8
456,4 48,8
457,8
47,8

Budget

Personaltal

Under första kvartalet har en ny servicebostad
startat, Tre rosors servicebostad, beläggningen
kommer att successivt öka under året.

769,0

747,9

712,7

11,7 %

9,7 %

9,8%

64,0

57,3

46,0

Väsentliga händelser
Kriget i Ukraina har medfört en utmaning för
kommunerna. Migrationsverket beräknar att
80 000 ukrainare kommer att söka asyl i
Sverige under 2022. Ulricehamn har fått ett
fördelningstal om 207 personer, vilket måste
anses vara en utmaning. Det är ont om tid för
förberedelse och många oklarheter föreligger.
Ett större antal lägenheter har införskaffats
och andra fastigheter har inventerats och
utreds som möjliga flyktingboenden.
Verksamheten har även under början av 2022
påverkats högst påtagligt av coronapandemin.
Pandemins omikronvariant som hade hög

Den positiva budgetavvikelsen beror främst på
ett fortsatt stort antal tomma platser inom
vård- och omsorgsboende. Försäljning av
platser inom vård- och omsorgsboende och
korttidsboende till Borås Stad ger externa
intäkter. Inom färdtjänsten ses fortfarande ett
minskat åkande. Däremot ses en ökning av
behoven inom hemtjänsten. I budgetavvikelsen
ingår statligt bidrag för sjuklöner på 3,9 mnkr.
0,8 mnkr av dessa avser december 2021.
Sektorn har för perioden haft extra kostnader
för pandemin på cirka 5,2 mnkr och för
Ukrainaflyktingar på cirka 0,2 mnkr.

Prognos
IFO:s minusprognos ökar till 7,1 mnkr, främst
pga att externa placeringar blivit dyrare, men
också minskade intäkter för
arbetsmarknadsåtgärder. Här ingår även ett
underskott för flyktingmottagande.
Funktionsnedsättning beräknar en
plusprognos på 1,9 mnkr, vilket beror på flera
plusposter. Vård- och omsorgsboende lägger
en minusprognos på 9,0 mnkr som möts upp
med plusprognos på 6,0 mnkr på hemtjänst
och hemsjukvård. Inom vård- och
omsorgsboende ingår ett par komplexa
individärenden.
Central ledning prognostiserar ett resultat på
8,2 mnkr på grund av lägre personalkostnader
samt att det finns extra medel på drygt 5 mnkr
och att det förväntas ytterligare statsbidrag
under året som till största delen är riktade till
äldreomsorgen.

27

Individ- och familjeomsorg
Resultat (mnkr)

2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

10,5
22,8
19,0
31,3

20,7
67,6
49,4
96,3

32,0
66,3
59,7
93,9

Budget

31,2

96,3

90,6

Budgetavvikelse

-0,1

0

-3,3

Prognos resultat helår

103,4

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-7,1

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

I början av maj har två ensamkommande barn
från Ukraina anvisats till Ulricehamn.
Förändringar inom Arbetsförmedlingen
påverkar kommunens arbetsmarknadsenhet.
Bland annat genom att delar av
Arbetsförmedlingens verksamhet är utlagd på
entreprenad.

Ekonomisk analys

Prognos (mnkr)

Personaltal

Hög belastning av uppdrag på barn och unga
samt vuxenenheten. Antalet aktualiseringar
har ökat kraftigt och innebär en ökad
belastning för både myndighetsutövning och
utförarverksamhet.

106,2

98,6

*

9,0%

8,7%

*

7,3

7,3*

*

*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall
för 2020 att redovisa.

Väsentliga händelser
Kriget i Ukraina har medfört ett utökat
uppdrag för IFO i form av förberedelse för
mottagning av flyktingar. Migrationsverket
beräknar att cirka 80 000 ukrainare kommer
att söka asyl i Sverige under 2022. Staten
planerar också att besluta om en snabb
lagändring som ger Migrationsverket möjlighet
att anvisa flyktingar till kommunerna på ett
sätt som motsvarar bosättningslagen från
2016. Det innebär att ansvaret för att hysa
flyktingarna flyttas från staten till
kommunerna. Lagändringen föreslås träda i
kraft redan 1 juli. Ulricehamn har fått ett
fördelningstal om 207 personer, vilket måste
anses vara en utmaning. Det är ont om tid för
förberedelse. IFO anställde snabbt en
enhetschef på en tillfällig anställning för
uppdraget. Den stora osäkerheten och
uteblivna svar på många frågor har dock lett
till att enhetschefen fått andra arbetsuppgifter
inom sektor välfärd. Ett större antal lägenheter
har införskaffats och andra fastigheter har
inventerats och utreds som möjliga
flyktingboenden.

I resultaträkningen gör IFO en negativ
budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Ett fåtal dyra
placeringar inom barn och unga är den
viktigaste förklaringen till minusprognosen på
helår. Antalet placeringar i interna familjehem
ökar också. Sedan förra uppföljningen har
vuxenenheten gjort en placering enligt lag om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), vilket är
särskilt kostsamt. Även
arbetsmarknadsenheten lägger minusprognos
för helåret som i huvudsak beror på lägre
intäkter från Arbetsförmedlingen.
Försörjningsstödet går fortsatt bra och kan
lägga en försiktig plusprognos. Trenden är
sjunkande antal ärenden. Det interna köp- och
säljsystemet ger utslag gällande boendestöd,
som har ökat i volym. I övrigt går enheterna
ungefär som budgeterat.
Kriget i Ukraina medför kostnader för
tomhyror och möbler/inredning på 0,3 mnkr.

Prognos
Prognosen för helår uppgår till -7,1 mnkr. I
prognosen ingår en negativ budgetavvikelse för
flyktingmottagande från Ukraina på 0,6 mnkr.
Försörjningsstödet sjunker, både i antal kronor
och antal ärenden, vilket har en direkt
koppling till konjunktur och arbetslöshet.
Ulricehamn har låg arbetslöshet, både jämfört
med riket och med övriga kommuner i
Sjuhärad. Arbetslösheten var i mars 4,1 %.
Många branscher har problem med
kompetensförsörjning, vilket därmed hotar
tillväxten. Den målgrupp som finns inom dessa
siffror står långt från arbetsmarknaden och har
olika bekymmer som utgör hinder för
anställning. Bland annat språksvaghet,
funktionsnedsättning eller
beroendeproblematik.
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Funktionsnedsättning
Resultat (mnkr)

2022

2022

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

38,2
35,5
49,4
46,6

106,8
112,3
144,7
150,2

102,0
103,6
139,1
140,7

Budget

48,6

150,2

141,6

1,9

0

1,0

Budgetavvikelse

2021

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

148,3

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

1,9

Personaltal

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
Arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

180,1

173,7*

*

11,2%

8,8%

*

14,3

11,3

*

*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall
för 2020 att redovisa.

Väsentliga händelser
Under första kvartalet har en ny servicebostad
startat, Tre rosors servicebostad. Planerad
beläggning är i dagsläget 2–3 brukare, men
beräknas att successivt öka under året.
Daglig verksamhet, Överskottslagret, har bytt
lokaler. Verksamheten har flyttat till Fotåsen i
Villastaden. Verksamheten saknar i dagsläget
tillstånd för att bedriva försäljning, men
bygglovsansökan är inskickad och
verksamheten inväntar även tillfälligt tillstånd
för att möjliggöra försäljning.
Lövbackas korttidsverksamhet har fortsatt viss
verksamhet på Tingsholmsgymnasiet,
avseende korttidstillsyn på morgon och
eftermiddag för vissa barn. Arbete pågår med
att på sikt hitta mer ändamålsenliga lokaler för
den verksamhet som i dagsläget uppehåller sig
i Tingsholmsgymnasiets lokaler.

Ombyggnation av Markuslyckedrevens
gruppbostad pågår och verksamheten är för
närvarande i tillfälliga lokaler på Riddaregatan.
En ny företagsgrupp inom daglig verksamhet
har startats, med inriktning på media. Angiven
företagsgrupp lånar lokal av ungas fritid.

Ekonomisk analys
Efter april redovisar funktionsnedsättning en
positiv budgetavvikelse på 1,9 mnkr.
Bostäderna har en positiv avvikelse på cirka
0,6 mnkr i huvudsak utifrån att
servicebostaden Tre rosor inte är fullbelagd.
Daglig verksamhet har en positiv avvikelse på
0,2 mnkr. Personlig assistans har en negativ
avvikelse på 0,1 mnkr. Ledsagare och avlösare
har en positiv avvikelse på 0,1 mnkr.
Korttidstillsyn och korttidsvistelse LSS har en
negativ avvikelse på 0,1 mnkr.
Handläggarenheten har en positiv avvikelse på
0,9 mnkr utifrån att antalet assistansärenden
har minskat samtidigt som ett ärende har
övergått till Försäkringskassan. Vidare finns en
positiv avvikelse hos verksamhetschef på 0,1
mnkr för övergripande kostnader.

Prognos
Verksamhet funktionsnedsättning redovisar
för helår en positiv budgetavvikelse på 1,9
mnkr.
Bostäderna redovisar en positiv avvikelse på
cirka 1,1 mnkr i huvudsak utifrån att den
nystartade servicebostaden Tre rosor inte har
varit fullbelagd. Daglig verksamhet redovisar
en prognos i enlighet med budget. Personlig
assistans redovisar en negativ avvikelse på 0,3
mnkr. Ledsagare och avlösare redovisar en
positiv avvikelse på 0,4 mnkr. Korttidstillsyn
och korttidsvistelse LSS redovisar en negativ
avvikelse på 0,4 mnkr. Handläggarenheten
redovisar en positiv avvikelse på 1,1 mnkr
utifrån att antalet assistansärenden har
minskat samtidigt som ett ärende har övergått
till Försäkringskassan.

Ombyggnation av Fållornavägens gruppbostad
är färdig och verksamheten har flyttat åter till
sina nya lokaler.
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Hemtjänst och hemsjukvård

Resultat (mnkr)

mer personal och mer resurser. Från 2021 till
2022 ses en ökning med ca 70 personer som
har hemtjänstbeslut. Verksamheten har svårt
att rekrytera i samma takt som utökning av
behov sker.

2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

27,5
45,4
69,1
87,0

65,5
129,2
218,1
281,8

71,1
137,6
205,0
271,4

Budget

90,5

281,8

278,1

3,5

0,0

6,7

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

275,8

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

6,0

Sommaren är svår att få ihop till
bemanningsmässigt. Det är mer svårigheter än
normalt med rekrytering av vikarier. En
åtgärdsplan för sommaren arbetas med sedan
hösten 2021. Äldreomsorgslyftet pågår under
hela 2022, vilket kommer resultera i nya
undersköterskor till verksamheten. HLRutbildningar för all personal har påbörjats.
Verksamheten hade extremt hög sjukfrånvaro
under januari 2022 på grund av covid. För hela
verksamheten låg det på 13,4 %. På vissa
enheter låg det över 20 %.

Ekonomisk analys
Personaltal

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

228,9

225,4

*

10,1%

7,8%

*

12,3

12,7

*

*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall
för 2020 att redovisa.

Väsentliga händelser
I verksamheten pågår målarbete med
fokusområdena tillitsbaserad ledning och
styrning, attraktiv arbetsgivare och kvalitet.
Arbetet fortsätter med införandet av SIP samordnad individuell planering, översyn av
hemsjukvårdens organisering samt nytt
arbetssätt inom hemtjänst med larm och
teknikgrupp.
Korttiden säljer fortsatt platser till Borås stad.
Beläggning och efterfrågan av våra egna
korttidsplatser har varit ojämn och svår att
förutse efter pandemiåren. Hemsjukvården har
arbetat med vård- och omsorgsboendenas
externa korttidsplatser, då även de säljer till
Borås stad. Verksamheten ser en ökad
efterfrågan på dagverksamhet för dementa
sedan i våras.
Inom LOV har vi 3 verksamma företag igång,
Hemtrevnad, Living Care och Attendo.
Hemtrevnad verkar inom städ och service.
Attendo och Living Care verkar inom både städ
och service samt personlig omvårdnad.
Hemtjänsten har ökat väsentligt, vilket kräver

Verksamheten har övertidskostnader för
perioden till följd av covid-19 på 1,5 mnkr.
Kostnader för inhyrd personal, avseende
sjuksköterskor och handläggare på 0,7 mnkr.
Beställningen har ökat i hemtjänst jämfört med
budget med ca 1,4 mnkr. Största ekonomiska
påverkan har varit vård och omsorgsboendena
som har haft ca 10 % lägre beställning än
budget. Personalkostnader inom hemtjänst och
hemsjukvård är högre än budget med 3 mnkr.
Korttiden har haft en lägre beställning internt.
Däremot har kommunen sålt platser till Borås
stad för 1,2 mnkr under perioden. Färdtjänst
har ett plusresultat på 0,5 mnkr till följd av
färre resor. Statlig ersättning för
sjuklönekostnader har mottagits på 1,2 mnkr.

Prognos
Handläggarenheten prognostiserar en positiv
avvikelse med 7,1 mnkr. Merparten beror på
fortsatt tomma platser på vård och
omsorgsboenden. Troligen ses effekter av
tomplatserna under hela 2022. Utförarna inom
hemtjänsten har en prognos på -3,3 mnkr
jämfört med budget. Det är svårt att få ihop
ekonomin i och med stora avstånd på
landsbygden. Resursenheten beräknas göra ett
överskott med 1 mnkr. Övergripande ansvar
förväntas gå 1,2 mnkr plus jämfört med
budget. Statsbidrag till verksamheten räknas in
i prognosen gällande hemsjukvård.
Hemsjukvården beräknas därmed gå med ett
nollresultat. Det är oklart hur andra
statsbidrag kommer påverka ekonomin under
året.
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Vård och omsorgsboende
Resultat (mnkr)

2022

2022

Tertial 1

Budget

2021
Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

38,8
44,3
11,4
16,9

119,3
132,4
35,1
48,2

116,1
136,6
34,6
55,2

Budget

13,9

48,2

47,8

Budgetavvikelse

-3,0

0

-7,3

På en enhet finns två specialärenden som har
specifika behov och som kräver
specialkompetens och bemanning dygnet runt.
Arbete pågår för att ta in ett assistansbolag så
att vården och omsorgen blir mer av
assistansliknande karaktär.
Under våren har verksamheten sålt vård- och
omsorgsplatser samt korttidsplatser till Borås
stad. De har en lång kö och vi har haft tomma
lägenheter. Ett gott samarbete har utvecklats
kring dessa vårdtagare.

Ekonomisk analys
Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

57,2

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-9,0

Personaltal

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

238,8

235,6*

*

15,1%

12,8%

*

30,7

27,0

*

*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall
för 2020 att redovisa.

Efter april redovisar vård- och omsorgsboende
en negativ budgetavvikelse på 3,0 mnkr varav
internt köp och sälj 2,2 mnkr. Verksamheten
har under mars och april sålt korttidsplatser
och VÅBO-platser till Borås stad motsvarande
cirka 0,4 mnkr. Beläggningen har varit lägre än
den budgeterade då det har varit cirka 15
tomma platser. I huvudsak somatiska platser.
Därutöver har verksamheten 10 brukare med
medboende-/kvarboendebeslut där ersättning
inte erhålls i form av dygnsersättning utan
ersättning erhålls för de insatser som dessa
brukare har. Merkostnader kopplade till Covid19 uppgår till 0,7 mnkr. Personalkostnaderna
är inte i nivå med den nuvarande
beläggningen. Den avvikelsen uppgår till 2,4
mnkr.

Väsentliga händelser
Under årets två första månader kom ännu en
våg av coronapandemin och det gjorde att
väldigt många ur personalen var sjuka
samtidigt. Det har inneburit mycket övertid för
den personal som har varit på plats och det har
även inneburit att alla luckor inte har kunnat
täckas. En del av de boendes insatser har fått
flyttas till dagar med något bättre bemanning
och de sociala insatserna har blivit lidande.
Som tur är så har det varit kortvarigt och redan
under mars månad har bemanningsläget
återgått till det normala.
Under våren har det också setts ett minskat
antal sökande till ordinarie tjänster.
Rekryteringsarbetet pågår men det är inte så
många sökanden till varje tjänst. Även gällande
vikarier inför sommaren ses en minskning av
antalet sökande jämfört med tidigare år.

Prognos
Av den negativa prognosen på 9 mnkr är 5,7
mnkr kopplade till två omfattande ärenden
med en hög vårdtyngd. Avvikelsen kopplad till
köp och sälj uppgår till 3,6 mnkr. Här är det
beaktat att platser kommer säljas till Borås
stad som genererar intäkter på 2,2 mnkr.
Personalkostnaderna ska sänkas och på sikt
anpassas för att mer ligga i nivå med den
nuvarande beläggningen men pandemin som
fortfarande pågår försvårar arbetet. Extremt
höga sjukskrivningstal i januari och februari
bidrar till ökade kostnader i form av extratid.
Eventuella statsbidrag är inte medräknade.

På de somatiska avdelningarna ses en ökning
av vårdtyngd. Det är nu många boende som
behöver dubbelbemanning vid utförandet av
insatserna. Det gör att det på flera enheter har
behövts utöka antalet personer som arbetar
varje arbetspass för att de ska räcka till för alla.
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Sektor lärande
Nettokostnader (mnkr)

2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

14,4
43,7
91,3
55,7
9,9

44,1
145,1
293,6
168,1
30,8

43,1
138,6
281,5
165,6
28,2

215,0

681,7

656,9

Sektorsstöd lärande
Förskola
Grundskola
Tingsholm
Skolutveckling och stöd
Sektor lärande

Resultat (mnkr)

2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

32,8
148,5
99,3
215,0

74,4
461,6
294,5
681,7

83,2
449,3
290,8
656,9

Budget

223,8
9,4
8,8

681,7

666,2

0,0

9,3

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

686,3

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-4,6

Personaltal

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

755,4

779,2

753,4

8,3%

6,5%

7,5%

31,7

26,0

36,3

Väsentliga händelser
Två nya verksamhetschefer är rekryterade
under perioden. En för grundskolan och en
för skolutveckling.
Pandemin har inneburit fortsatta anpassningar
i verksamheten utifrån de restriktioner som
har kommit från myndigheter inledningsvis på
året. Sjukfrånvaron hos personal, barn och
elever har påverkats av restriktionerna och har
varit hög första delen av året pga Covid-19.

konsekvens av kriget och flyktingsituationen.
Sektorn har tagit emot ett fåtal elever så här
långt.
Ett omfattande arbete pågår med befintliga
lokaler samt planering inför nya lokaler då
verksamheten står inför en ökning av barnoch elevantal.

Ekonomisk analys
Sektorn har fått kompensation med 3,5 mnkr
från Försäkringskassan för sina
sjuklönekostnader för perioden december till
mars. Verksamheternas personalkostnader har
minskat till följd av Covid-19, barns frånvaro,
brist på vikarier samt vakanser.
Interkommunala ersättningar och ersättningar
till fristående skolor för gymnasieskolan visar
ett underskott. Underskottet beror på val av
program där andelen elever i större
utsträckning valt yrkesprogram och naturbruk
för läsåret 21/22. Dessutom har fler elever har
valt annan huvudman.
Under perioden finns överskott inom andra
delar av sektorn som kompenserar
underskottet.

Prognos
Det finns avvikelser mellan verksamheterna
inom sektorn. En utmaning är
hantering av utökning av elever som går hos
annan huvudman och val av program samt
tillhörande skolskjuts/elevtransportkostnader
inom gymnasieskolan. Utifrån omvalsperioden
ökar antalet sökande till annan huvudman
samtidigt som det är färre som avslutar sina
studier under våren. Det finns en trend i att
fler och fler elever får utökad studiegång, vilket
innebär att det finns fler överåriga elever i
systemet. Det är svårt att prognostisera och dra
slutsatser utifrån elevernas fluktuation i antal
och val av program över tid.
Delvis balanseras den negativa avvikelsen
inom sektorn ihop med kompensationen för
sjuklönekostnader från Försäkringskassan för
december till mars.

Fortsatt fokus på måluppfyllelsen i alla
årskurser har varit ett prioriterat arbete trots
utmaningar med pandemin.
Sektor lärande har förberett sig för mottagande
av barn och elever från Ukraina som en
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Skolutveckling och stöd
Resultat (mnkr)

Ekonomisk analys

2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

0,2
7,7
2,3
9,9

0,1
23,6
7,2
30,8

1,5
22,5
7,2
28,2

10,1

30,8

28,7

0,2

0,0

0,5

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

30,2

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,6

Personaltal

2022

2021

Rekryterad skolsköterska börjar sitt uppdrag i
augusti -22 och tjänsten är vakant sedan
januari -22.
Verksamheten har fått sjuklönekompensation
med 0,1 mnkr från Försäkringskassan för sina
sjuklönekostnader.
Systemkostnader för perioden har ökat pga av
utökning av moduler och systemstöd.

Prognos

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Överskottet beror på vakant skolpsykologtjänst
och att den nuvarande skolpsykologen arbetar
50 %.

30,5

28,0

25,0

6,4%

5,2%

9,2%

1,0

1,0

2,0

Ej tillsatta tjänster innebär ett överskott under
året.
Osäkerhet gällande hur rekrytering inom
centrala barn - och elevhälsan går.

Väsentliga händelser
Ny verksamhetschef tillträdde sin tjänst 1 mars
2022.
Verksamheten byter namn från Skolutveckling
och stöd till Skolutveckling.
Verksamhetens arbete har skett i enlighet med
lagd planering trots att konsekvenser av Covid19 funnits med under perioden.
Perioden har präglats av att verksamhetens
barn - och elevhälsa inte längre arbetar med
pandemiarbete såsom smittspårning,
covidvaccinationer mm.
Fortsatt stort fokus på arbetet med svaret på
KPMG:s rapport från 2021 angående likvärdig
skola i Ulricehamn.
Avtal med skolläkare är klart inför hösten.
Avtal med skolpsykolog är förberett inför
hösten för att täcka behovet av skolpsykolog.
Fortfarande svårrekryterad yrkesgrupp.
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Förskola
Resultat (mnkr)

av statsbidrag och en positiv effekt ses i
barnens lärande.
2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

12,2
35,8
20,2
43,7

23,7
106,7
62,2
145,1

25,7
107,8
56,5
138,6

Budget

47,6

145,1

142,9

3,9

0,0

4,3

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

144,1

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

1,0

Personaltal

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

201,8

205,4

200,8

10,5%

8,7%

7,8%

11,0

7,0

9,0

Väsentliga händelser
Förskolans sjukfrånvaro har varit hög första

delen av året på grund av Covid-19 vilket också
lett till en hög arbetsbelastning för de som var
på arbetet då de ständigt fått
schemaförändringar men också fått byta
arbetsplats vid behov.
Personalen i förskolan har fått tillgång till en
digital plattform som ökat tillgången till aktuell
forskning för kompetensutveckling.
Förskolans ledningsgrupp har haft
utvecklingsdagar med fokus på ledarskap.
Två rektorer har rektorsexamen. Tre studerar
på det statliga rektorsprogrammet. En kommer
påbörja sin utbildning till hösten.
Förskolan arbetar med att anpassa sin
undervisning och organisation för att möta den
ökade andelen barn i behov av stöd. Fler barn
diagnostiseras eller utreds tidigt. Arbetet med
Date (tillgänglighetsmodellen) fortgår och är i
fokus.
Förskolan är beviljad två statsbidrag. Bättre
språkutveckling i förskolan samt
kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det
språkutvecklande arbetet fortsätter med hjälp

Arbetet med att anordna digitala lådor med
fokus på programmering fortgår och planeras
att starta upp för utlåning vid terminsstart
efter sommaren. Lådorna finansieras med
hjälp av medel från Ulrikafonden.
Pedagogisk omsorg natt och helg erbjuds men
efterfrågan varierar över tid vilket gör den
svårplanerad och kostsam.
Enkäten till vårdnadshavarna visar på en
fortsatt stor nöjdhet med förskolorna i
Ulricehamns kommun.
Byggnationen av samverkanshuset i Gällstad är
framflyttad och påverkar tillgången till
förskoleplatser i Gällstad.

Ekonomisk analys
Förskolan har kompenserats för
sjuklönekostnader på 1,2 mnkr för perioden
december till mars. Förskolan har under delar
av perioden haft hög frånvaro av personal samt
barn vilket lett till minskade personalkostnader
då vikarier inte behövts i samma utsträckning.
Interkommunala ersättningar och ersättning
till fristående förskolor samt föräldraavgifterna
visar en positiv budgetavvikelse.
Pedagogisk omsorg natt och helg befaras gå
med underskott. I dagsläget är två barn
inskrivna i verksamheten. Svårighet att få ihop
verksamheten både schema- och
organisationsmässigt då efterfrågan är liten.
Förskolan är beviljad statsbidrag för bättre
språkutveckling på 0,8 mnkr.

Prognos
Förskolan har haft hög frånvaro både av
personal samt barn vilket lett till minskade
personalkostnader då vikarier inte behövts i
samma utsträckning. Dessutom har
kompensation för sjuklönekostnader för
perioden december till mars erhållits.
Interkommunala ersättningar och ersättningar
till fristående förskolor samt föräldraavgifterna
prognostiseras beräknas visa en positiv
budgetavvikelse. En viss osäkerhet finns inför
höstens organisation och bemanning då det
blir färre barn i förskolan.
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Grundskola
Resultat (mnkr)

Ekonomisk analys
2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

15,4
70,4
36,3
91,3

38,2
223,8
108,0
293,6

41,0
214,0
108,5
281,5

Budget

96,2

293,6

284,3

4,9

0,0

2,8

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

293,6

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

Personaltal

2022

2021

Verksamheten har fått sjuklönekompensation
med 1,8 mnkr från Försäkringskassan för sina
sjuklönekostnader.
Samtliga enheter visar för perioden överskott
gentemot budget.

Prognos
Till hösten kan det finnas utökat behov av att
tillsätta ytterligare resurser kopplat till elever
med särskilda behov.

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Kostnader för skolskjutsar och för
interkommunala ersättningar samt ersättning
till fristående enheter följer budget.

352,0

370,5

355,4

7,6%

5,9%

7,9%

10,7

12,0

19,7

Flexgruppen årskurs 7-9 har fått utökade
resurser utöver budgetram för höstterminen.
Grundskolans verksamhet förväntas att ha en
budget i balans vid årets slut.

Väsentliga händelser
Under perioden har en ny verksamhetschef
rekryterats och som tillträder 2 maj.
Måluppfyllelse i åk 6 visar på en
positiv utveckling vid jämförelsen med
resultatet från hösten 2020
och 2021. Årskurs 9 har däremot en
negativ utveckling vid samma jämförelse.
Meritvärde, inklusive språkval, för åk 6 är
211,4 jämfört med 202,1 för hösten 2020.
Meritvärde för åk 9 är 206,4 jämfört med 212,9
för hösten 2020.
Covid-19 har påverkat verksamheten och
arbetsmiljön då många elever och personal
varit sjuka. Denna påverkan kommer att
följas upp vid analys och utvärdering av
terminsresultat samt mätning av hur väl
eleverna når kunskapskraven i mars 2022.
Grundskolan har tagit emot ett fåtal elever från
Ukraina.
Hössna skola och Vegby skola är under
ombyggnation/renovering.
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Tingsholm
Resultat (mnkr)

Tingsholmsgymnasiet har ansökt och inväntar
besked om Riksidrottsgymnasium.
2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

5,0
34,1
26,5
55,7

12,4
105,9
74,5
168,1

15,0
103,7
76,9
165,6

Budget

55,2

168,1

166,5

Budgetavvikelse

-0,4

0,0

0,9

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

174,9

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-6,8

Personaltal

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

169,8

174,0

170,6

7,1%

4,9%

6,0%

9,0

6,3

6,3

Pandemin har påverkat vuxenutbildningens
elever och deras studiemål då många inte har
kunnat tillgodogöra sig den digitala
undervisningen på samma sätt som
undervisning på plats.
Äldreomsorgslyftet har inneburit en stor
ökning av studerande på vård- och
omsorgssidan, men ställt krav på finansiering
och bemanning. Finansiering av SFI kvarstår
som utmaning.
Elevantalet i grund- och gymnasiesärskolan
i Ulricehamn är 46 elever och prognoserna
talar för en fortsatt ökning.

Ekonomisk analys
Periodens underskott beror på ökat elevantal
hos annan huvudman, överåriga elever
och högre genomsnittspriser för
interkommunala ersättningar och ersättning
till fristående skolor. Detta påverkar kostnader
vad gäller elevtransporter och skolskjutsar.

Väsentliga händelser

Prognos

Verksamhetsområde Tingsholm har tagit emot
ukrainska barn och ungdomar i förberedelseklass och språkintroduktionen under april.

Det prognostiserade underskottet för
interkommunala kostnader och kostnader till
fristående skolor bygger på de preliminära
söksiffrorna för höstens gymnasieval. Det är
fler elever som kommer påbörja studier hos
annan huvudman till hösten än som avslutar
sina studier under våren. Denna differens
påverkar verksamhetens kostnader
negativt. Detta påverkar även kostnader för
elevtransporter.

Omvalsperioden för kommande
gymnasieungdomar befinner sig i slutfasen och
avslutas 15 maj. De preliminära söksiffrorna
ger att årskurs 9-eleverna har sökt till
Tingsholmsgymnasiet nationella program
enligt nedan (per 12 maj). En större andel
elever än tidigare år har sökt studiegång hos
annan huvudman för skolstart hösten 2022.












9 sökande till 10 platser på Bygg
11 sökande till 10 platser på El
47 sökande till 48 platser på Ekonomi
2 sökande till Estet. Startas ej.
6 sökande till 16 platser på Försäljning
och service
11 sökande till 8 platser på Fordon
7 sökande till 16 platser vid Vård och
omsorg
6 sökande till 12 platser vid
Industritekniska
7 sökande till 16 platser på Natur
23 sökande till 32 platser på Samhäll
24 sökande till 24 platser på Teknik

Möjligheten för elever att söka
programinriktade individuella val hos annan
huvudman skapar svårigheter att prognostisera
antal studieår som eleverna i fråga kan komma
att behöva.
Andelen elever som söker sig till
Tingsholmsgymnasiet alternativt annan
skolhuvudman fluktuerar mellan åren.
Underskottet pareras delvis av förväntat
överskott inom Vuxenutbildningen,
Modersmål/studiehandledning samt
Kulturskolan.
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Sektor service
Nettokostnader (mnkr)

och simskolor, gruppaktiviteter och
simundervisning finns nu på agendan igen.
2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

0,7
3,4
-0,7
7,6
1,9
16,3

2,8
2,6
0,0
28,8
7,4
51,0

2,3
5,7
-0,1
26,3
6,7
50,9

29,3

92,6

91,8

Sektorstöd service
Fastighet
IT
Kommunservice
Kost
Kultur och fritid
Sektor service

Resultat (mnkr)

2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

85,4
41,7
73,0
29,3

257,1
133,1
216,6
92,6

257,9
124,3
225,4
91,8

Budget

30,9

92,6

93,9

1,7

0,0

2,1

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

92,3

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,3

Personaltal

2022

2021

2020

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

243,9

245,8

233,1

10,0 %

8,6%

8,9%

13,3

15,3

12,0

Väsentliga händelser
Året började på samma sätt som förra året
slutade, hög sjukfrånvaro bland medarbetarna
på grund av Covid-19. De luckor som uppstod
vid den höga frånvaron gjorde det stundtals
svårt att bedriva en fullgod verksamhet.
Enheterna bad och bibliotek fick stängas vid
några tillfällen då det inte gick att hitta någon
annan lösning. För enheterna inom kost och
lokalvård fick hårda prioriteringar göras vissa
dagar som till exempel att det i några enheter
städades enbart hygienutrymmen,
valmöjligheten att välja mellan flera rätter
försvann för eleverna samt att salladsbordet
var ytterst sparsamt. Efter några tunga
månader så är alla verksamheter på fötter igen

Lokalvården har sedan en tid tillbaka provat Zvatten på två objekt. Utfallet har varit mycket
positivt då medarbetare uttryckt att det
fungerar mycket bra samt att de slipper
använda sig av ett flertal kemikalier. Inköp av
utrustning för framställa Z-vatten i egen regi är
genomförd och inom kort kommer
produktionen igång.
Enheten Park och skog har under de första
månaderna utökat arbetsgruppen med ny
kompetens, landskapsarkitekt.
Förväntningarna är att landskapsarkitekten
ska vara delaktig i framtagandet av nya
detaljplaner där parker och lekplatser finns
med. Under 2022 har Park och skog blivit
tilldelade medel till att totalrenovera tre
lekplatser inom kommunen. Två av tre
lekplatser är färdigrenoverade. Enhetens
arbetslag (skog och service) har flyttat till
nyrenoverade lokaler på Maskinvägen i samma
byggnad som fastighet har sin verksamhet.
För verksamhet kultur och fritid har arbetet
med inflyttning av museisamlingen till Fotåsen
påbörjats och arbetet kommer att pågå under
hela året. Verksamheten har även ett pågående
arbete med att ta fram en ny riktlinje för stöd
och bidrag till föreningslivet. En workshop
tillsammans med föreningslivet och
studieförbunden har genomförts. Arbetet görs
tillsammans med en politisk referensgrupp.
Uthyrningsverksamheten i kommunens
idrotts- och fritidsanläggningar har återgått till
normala förhållanden efter pandemin. På
Lassalyckan har tyvärr matcharenan för fotboll
inte kunnat utnyttjas fullt ut på grund av
tjälskador. Arbete för att rätta till detta
kommer att genomföras under våren. Det har
varit en rekordsäsong vad gäller möjligheterna
till skidåkning på Lassalyckan. Säsongen
startade i början av december och pågick två
veckor in i april.
Under mars månad har sim- och sporthallen
firat 40 år med utställningar och aktiviteter i
samarbete med Ungas fritid, fiket och de
föreningar som hyr in sig till anläggningen.
För enheten it är det fortsatt leveransproblem
främst vad gäller nätverksutrustning i form av
switchar. Ett aktivt arbete pågår för att säkra
upp inför sommaren och eventuella åskoväder
som förra året skördade nätverksenheter. Även
skärmar och vissa modeller har längre
leveranstider. Problemen förväntas pågå hela
året.
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Under februari månad kom äntligen den
utökade kapaciteten på internetlinan på plats.
Vi har ökat från 1 GB till 10 GB. Nu pågår
arbetet att även få till den redundanta med
samma kapacitet.
Verksamhet fastighet och lärandet har påbörjat
ett gemensamt arbete med att se över
processen för skyddsronder och vaktmästeri.
Ett mycket positivt arbete som förhoppningsvis
kommer generera i samförstånd i rutiner och
arbetssätt.
Projektering pågår i de stora projekten
Stadsbibliotek, Ryttershov och ny skola f-6.
Upphandling kommer att ske under hösten i
nämnd ordning. De två första under början av
hösten och f-6 sent under hösten.
Verksamhet kost påverkas en hel del av det
som just nu och som tidigare skett i omvärlden,
som till exempel, torkan 2018,
coronapandemin och nu kriget i Ukraina.
Förmodligen har inte alla konsekvenser av
dessa händelser kommit fram ännu men det
som har visat sig är att livsmedelspriserna har
stigit ganska mycket det senaste halvåret.
Bristen på livsmedel är inte det som oroar mest
i dagsläget utan var prisbilden ska hamna på
tillslut. Prisökningarna har hittills skett inom
produktion av gödsel, bränsle och kemikalier.
Förpackningsmaterial har också visat sig svårt
att få tag. Dessa omständigheter försvårar
arbetet med budget samt kommande
livsmedelsupphandling.
Verksamhet kost arbetar aktivt med att
förbättra och utveckla matsedeln samt
måltiderna. Alla medarbetarna i köken ska
provsmaka lunchen och lämna omdömen om
bland annat smak, konsistens och
förbättringsförslag. Detta är en
kvalitetskontroll där det på ett relativt enkelt
sätt går att ändra utifrån resultatet.
Ett nytt arbetssätt med matråd på F-6 ger
eleverna möjlighet till delaktighet och snabb
respons. Kostenheten tar med en av rätterna
som serveras i skolan, där eleverna uppfattat
maträtten som negativ. När elever och övriga
representanter äter den specifika rätten, har de
dialog om vad som är bra och vad som
uppfattas som mindre bra. Detta har
uppskattats av elever och pedagogerna, samt
gett kosten ytterligare möjligheter till att
förändra eller förbättra maträtten.

Ekonomisk analys
Alla verksamheter utom fastighet visar ett
överskott jämfört med budget.

Alla verksamheter redovisar ett överskott på
personalkostnaderna.
Fastighet har underskott avseende
elförbrukningen, beror sannolikt på ökad
förbrukning efter pandemin. Iordningställande
av flyktingboende i Trädets idrottshall har
också haft påverkan på resultatet.
It redovisar ett överskott jämfört med budget
och beror framför allt på vakanser, lägre
kostnaderna för Office de första fyra
månaderna samt användandet av
konsulttjänster har varit mindre än budgeterat.
Kommunservice har ett överskott jämfört med
budget som är kopplat till intäkter från den
tätortsnära skogen samt att skötselavtalet har
lägre kostnader under vintermånaderna.
Största avvikelsen för kost är vakanser samt
luckor på grund av hög frånvaro som inte har
ersättas av vikarie då det är brist på vikarier.
För kultur och fritid börjar ekonomin att
stabilisera sig efter pandemin, intäkterna för
bad har återhämtat sig starkt under mars.
Entreprenad och inköp av tjänst och hyra samt
leasing visar på ett överskott men kommer att
förändras under året då säsongsbetonade
verksamheter kommer igång.

Prognos
Fastighet ser en osäkerhet i prognosen utifrån
elförbrukningen men även utifrån oförutsedda
saker som kan uppkomma i projekten som
behöver tas på driften, till exempel sanering av
asbests.
Positiv prognos, 0,6 mnkr, för kommunservice
baseras på bedömningen att verksamheten har
fått ersättning från staten för
sjuklönekostnaderna samt vakanta tjänster.
Den främsta orsaken till att verksamhet kost
förväntas få en positiv avvikelse jämfört med
budget, 0,8 mnkr, beror på ett överskott på
personalkostnaderna samt ersättning från
staten för sjuklönekostnaderna.
Livsmedelskostnaderna kommer med största
sannolikhet öka mer under året men
verksamhetens bedömning är att detta
kommer att hanteras i budgeten.
Kultur och fritids prognos är något osäker då
det finns viss oro kring intäkterna inom badet.
Oron beror främst på att årskort frysts under
pandemin och aktiverats nu när badet hålls
öppet som vanligt igen. Ett vanligt år brukar
årskorten förnyas i början av året. Sektorstödet
förväntas ett överskott om 0,1 mnkr.
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Koncernföretag
UEAB

Ulricehamns Stadshus AB

Belopp (mnkr)
Belopp (mnkr)

2022

2022

Tertial 1

Budget

2021
Utfall

Intäkter
Kostnader

97,5
-82,5

332,7
-286,5

286,3
-238,9

2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Kostnader

0,1
-0,2

0,4
-0,9

0,4
-0,9

Resultat efter
Fin. poster

15,0

46,2

47,4

Resultat efter
Fin. Poster

-0,1

-0,5

-0,5

Koncernbidrag och
bokslutsdispositioner

-3,1

-10,0

-10,0

Koncernbidrag

0,2

0,5

1,1

Resultat före skatt

11,8

0,1

0,1

Resultat före skatt

0,1

0,0

0,6

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

0,0

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

0,1

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser
Inga väsentliga händelser att rapportera.

Ekonomisk analys
Resultatet till och med april är 0,1 mnkr är
något över budget som är lagd +/-0 för året.

På grund av temperaturer runt noll och många
snöfall har vinterväghållningen krävt mycket
resurser i form av plogning och
halkbekämpning, i både tätort och kransort.
Inom fastigheten för det nya Energi- och
Miljöcentret har el-, VA- och
fjärrvärmeledningar flyttats, infarten har
projekterats och markytan har höjdsatts inför
byggnation. Upphandling av nya pannor pågår
och planering har påbörjats för
ledningssträckan som ska knyta ihop
Ulricehamn med det nya reningsverket i Vist.
En betydlig bättre återvinning i hela
kommunen med minskning av restavfallet med
56 % har skett. Minskningen återfinns främst
genom en ökning av tidnings- och
förpackningsinsamlingen, textilier, kärlavfall
och bygg- och rivningsavfall m.m.
Tilldelning av kontrakt för utbyte av alla el och
fjärrvärmemätare kunde ske under T1 med
projekt under 2022-23. Fiberutbyggnaden i
samförläggning med elnät pågår fortsatt. I
övrigt pågår ordinarie drift och underhåll av
näten.

Ekonomisk analys
Resultat före skatt till och med april är 11,8
mnkr. I detta resultatet ingår lämnat
koncernbidrag om 3,1 mnkr som avser första
tertialet. Prognosen för 2022 är 0,1 mnkr vilket
är nivå med budget. Lägre försäljning av el på
grund av en mild vinter men istället ökade
intäkter avseende arbete i egna projekt.
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STUBO AB
Belopp (mnkr)

NUAB
2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

28,6
-22,8

85,6
-78,2

90,1
-75,2

Resultat efter
Fin. Poster

5,8

7,4

14,8

Koncernbidrag

0,0

0,0

0,0

Resultat före skatt

5,8

7,4

14,8

Intäkter
Kostnader

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

5,7

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-1,7

Väsentliga händelser
Stubo har reviderat bolagets långtidsplan för
de kommande tio åren på grund av stigande
materialkostnader, längre leveranstider för
material, ökade energikostnader, befarad
cementbrist, uteblivet investeringsstöd, ökade
räntekostnader, ökad inflation samt förväntade
reallöneökningar. Sammantaget påverkar detta
bolaget i väsentlig utsträckning både i den
löpande driften och vid investeringar. Stubo
står inför omfattande ny- och ombyggnationer
de kommande tio åren vilket kommer att
påverkas bland annat av de högre
byggkostnaderna.
Nybyggnationen pågår för två punkthus med
totalt 56 lägenheter på Parkrosgatan 4 och
6 med beräknad inflyttning januari 2023, lägre
hyror kan erbjudas på grund av beviljat
investeringsstöd från Länsstyrelsen.

Belopp (mnkr)

2022

2022

2021

Tertial 1

Budget

Utfall

Intäkter
Kostnader

0,2
-3,0

1,5
-10,4

4,3
-10,7

Resultat efter
Fin. poster

-2,8

-8,9

-6,4

Koncernbidrag

3,0

8,9

8,9

Resultat före skatt

0,2

0,0

2,5

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

0,0

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

Året startade upp med nya restriktioner men
efter att restriktionerna släpptes så är det full
fart på verksamheten.
Det är mycket företagsbesök, många olika
träffar för näringslivet och evenemang som
planeras både i centrum och i
besöksnäringsdelen. Flera delar som går helt i
linje med den beslutade näringslivsstrategin.
Arbetet som gjordes 2021 för att öka
synligheten av Ulricehamn märks genom en
ökning av pressbesök och även i bolagets
statistik på sociala medier och hemsidor.

Ekonomisk analys
Resultatet före skatt per den 30 april 2022 är
0,2 mnkr.
Prognosen för helår beräknas bli +/-0 mnkr
vilket överensstämmer med budget.

Ekonomisk analys
Resultatet före skatt per den 30 april 2022 är
5,8 mnkr.
Intäkter i form av bostadshyra höjdes med
1,98% från 2022-01-01 jämfört med
budgeterade 2,5%.
På grund av höga energikostnader är
driftkostnaderna för fastighetsel och kostnaden
för fastigheter med eluppvärmning ca 0,5
mnkr högre än föregående år.
Underhållskostnaderna är 3 mnkr lägre än
budget under de första fyra månaderna då
bolaget har gjort nya upphandlingar och
arbeten har därmed senarelagts
Soliditeten är fortsatt god, 33,5 %. Det egna
kapitalet uppgår till 165,5 mnkr.
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1,60

0,40

1,40

0,30

1,20

0,20

1,00

0,10

0,80

0,00

0,60

-0,10

0,40

-0,20

0,20

-0,30

0,00

-0,40

-0,20
Sverige (2 år)

Sverige (10 år)

Sverige (real
10 år)

USA (10 år)

Europa (10 år)

Japan (10 år)

APR

0,48

0,51

-0,04

0,60

0,39

0,01

2022

1,35

1,49

0,49

1,42

1,12

0,16

Aktuell yield

1,16

1,72

-1,63

2,93

0,94

0,23

-0,50

0%

10%

0,40

-2%

8%

0,30

6%

0,20

-4%
-6%

0,10

4%

-8%
-10%

0,00

2%

-12%

-0,10

0%

-14%
-16%
-18%
-20%
Sverige

Europa

Europa (SEK)

Världen

Världen
(SEK)

Tillväxtmark Tillväxtmark
nader
nader (SEK)

USA

-3,9%

-2,1%

-2,4%

-8,0%

-3,7%

-5,6%

-1,1%

-8,7%

-4,4%

2022

-17,4%

-10,8%

-10,4%

-12,9%

-5,6%

-12,1%

-4,7%

-12,9%

-5,6%

-0,30

-4%

-0,40

-6%

USD-SEK

EUR-SEK

GBP-SEK

JPY-SEK

Valutakorg (KIX)

APR

4,6%

-0,4%

0,1%

-2,0%

0,5%

2022

8,6%

0,6%

0,9%

-3,7%

1,6%

Aktuell kurs

9,83

10,36

12,36

7,57

118,14

USA (SEK)

APR

-0,20

-2%

-0,50
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Tillgångsöversikt 2022-04-30
Vikt (%)

Marknadsvärde
SEK

Nom.belopp
Antal andelar

Månadsavk. (%)

Duration

Handelsbanken Företagsobl Crit B1

7,8

9 339 731

98 530,8

-0,17

0,6

SEB Företagsobligationsfond Hållbar

7,7

9 280 298

66 410,1

-1,34

2,8

Simplicity Företagsobligation A

7,3

8 785 708

67 644,8

-0,04

0,9

Simplicity Likviditet

2,7

3 209 324

28 443,9

0,02

0,2

SPP FRN Företagsobligationsfond A

7,7

9 194 802

80 012,8

-0,01

0,1

Tillgångar
RÄNTOR
Nominella räntor

SPP Korträntefond

28,7

34 377 658

291 028,3

-0,04

0,2

Öhman FRN A

8,6

10 323 875

92 358,9

0,10

0,3

Öhman Investment Grade A

3,5

4 213 780

36 350,8

-0,70

1,9

74,0

88 725 174

-0,20

0,7

74,0

88 725 174

-0,20

0,7

Cliens Småbolag A

0,9

1 086 102

Lfs Invest I

0,0

n.a

Spiltan Aktiefond Stabil

4,7

SPP Sverige Plus A
Svenska aktier totalt

Nominella räntor totalt
RÄNTOR totalt
AKTIER
Svenska aktier

368,4

-4,28

5 588 963

4 613,8

-3,87

6,4

7 633 310

39 525,0

-4,66

11,9

14 308 376

C Worldwide Global Equities Ethical

1,4

1 698 020

GS Em Markets Equity Esg Portf Base

0,9

SPP Global Plus A

4,1

SPP Global Solutions

1,4

Swedbank Robur Transition Global J
Öhman Global A

0,00

-4,20

Utländska aktier
5 358,0

-2,47

1 053 848

9 147,9

-3,06

4 876 005

21 382,4

-3,57

1 699 241

4 433,8

-4,26

3,1

3 669 512

8 856,7

-2,60

3,0

3 615 617

10 235,3

-3,03
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Ulricehamns Kommun

Vikt (%)

Marknadsvärde
SEK

13,9

16 612 242

-3,17

25,8

30 920 618

-3,66

0,2

234 416

LIKVIDITET totalt

0,2

234 416

TOTALPORTFÖLJ

100,0

119 880 208

Tillgångar

Utländska aktier totalt
AKTIER totalt

Nom.belopp
Antal andelar

Månadsavk. (%)

Duration

LIKVIDITET
Kassa SEK 207621

234 416,5

0,0
0,0
-1,13

0,7
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Policyavstämning 2022-04-30
Andel

Min

Räntor

74,0

35,0

85,0

Aktier

25,8

15,0

65,0

varav Svenska aktier

46,3

35,0

70,0

varav Utländska aktier

53,7

30,0

65,0

0,0

0,0

15,0

Allokering (%)

Alternativa tillgångar

Normal

Max

Period: 2022-03-31 till 2022-04-30
Valuta: SEK
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Förvaltningsmål

Aktuell risksituation

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen
styras dynamiskt. Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen
som mest kan tappa 15% i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste
24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje månad).

Vid månadsskiftet var marginalen ned till säkerhetsgolvet 7,6%, vilket betyder att
tillgångarna kan minska 7,6% i värde innan de når säkerhetsgolvet. Analysen visar
därmed att risk bufferten är stor och att risksituationen i portföljen är god.

Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell
allokering bibehålls) är låg. Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen
aktier i portföljen givet riskmålet är 30,0%. Oavsett vad risksimuleringen visar är
förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Grundläggande förutsättningar
Analysen är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det
innebär att inga marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer
vad som är neutralt i en effektiv marknad. Det innebär att en finansiell
tillgångs avkastning över tiden kan förklaras av två variabler: förväntad
avkastning och risk.
Antaganden om risk:
Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuella priser på
marknadshandlade optioner.
Antaganden om förväntad avkastning:
Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell
marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell
obligation ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastning jämfört med kortränta.
Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus
risktillägg.

Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet
riskmålet är 30,0%. Aktuell aktieexponering uppgår till 25,8% och understiger
därmed maximal andel enligt riskmodellen med 4,2%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2022-04-30 2022-03-31
Portföljens marknadsvärde (Mkr)
Skyddsnivå (Mkr)
Riskbuffert (Mkr)
Aktuell marginal (%)
Maximal aktieexponering (%)
Aktuell aktieexponering (%)

119,9
110,7
9,1
7,6%
30,0%
25,8%

121,6
111,1
10,5
8,6%
34,0%
26,7%
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Förväntad tillgångsutveckling
Den förväntade avkastningen för portföljen är 3,0% det kommande året
baserat på en simulering av den aktuella portföljen. Analysen visar dock att
spridningen mellan de olika utfallen är stor där gränsen för de 5% bästa
utfallen är 12,3% medan gränsen för de 5% sämsta är -6,2%.

Förväntad utveckling av tillgångsportföljen
Tillgångsvärde (mkr)
Aktuella marknadsvärderade tillgångar
Simulering - 1 år
Medelvärde
5% högsta
5% lägsta
0,5% lägsta
Simulering - årsskiftet
Medelvärde
5% högsta
5% lägsta
0,5% lägsta

Förväntad
avkastning

119,9
123,5
134,6
112,4
108,6

3,0%
12,3%
-6,2%
-9,4%

122,8
133,3
113,3
108,7

2,5%
11,2%
-5,5%
-9,3%

SPRIDNING I TILLGÅNGSAVKASTNING EFTER 12 MÅNADER
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-11,7%

-6,2%

-0,8%
5% bästa / sämsta utfall

4,7%

10,1%
Övriga 90%

15,6%

Period: 2022-03-31 till 2022-04-30
Valuta: SEK
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Tillgångsutveckling jämfört med index
Hittills i månaden
Avkastning
Index

Sedan årets start
Avkastning
Index

Tillgångar

Index

Räntor

50% OMRX Bond + 50% OMRX T-Bill

-0,20

-0,89

-1,84

-3,04

Svenska aktier

SIX PRX

-4,20

-3,93

-17,20

-17,37

Utländska aktier

Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK

-3,17

-3,77

-8,40

-5,55

Totalportfölj

Totalindex (15% SIX, 15% Global, 35% Bill, 35% Bond)

-1,13

-1,78

-7,98

-5,60

Totalportfölj, sedan 2021-12-31

Portfölj: heldragen linje. Index: streckad linje
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Tillgångsutveckling jämfört med mål

Hittills i år

Sedan målstart

Senaste 1 år

Senaste 2 år

Senaste 3 år

Senaste 4 år

Senaste 5 år

-7,98

26,36

0,46

10,02

4,07

8,18

12,99

3% realt

3,08

38,56

8,88

14,66

17,68

23,81

29,73

Skillnad

-11,06

-12,20

-8,42

-4,64

-13,61

-15,63

-16,74

Ulricehamns Kommun

För perioder längre än 12 månader redovisas total ackumulerad avkastning under perioden.
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Portföljvärde, MSEK

Tillgångsfördelning

Tillgångsfördelning Senaste 36 mån

Period: 2015-11-16 till 2022-04-30
Valuta: SEK
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Räntetillgångar - översikt 2022-04-30
Räntekategorier
Kortränta

Andel %
42,4

Svenska företagsobligationer

25,2

FRN

22,0

Utländska företagsobligationer

10,5

Innehav
Handelsbanken Företagsobl Crit B1

ISIN
SE0010820365

SEB Företagsobligationsfond Hållbar

SE0011644475

Simplicity Företagsobligation A

SE0004452118

Simplicity Likviditet
SPP FRN Företagsobligationsfond A
SPP Korträntefond
Öhman FRN A
Öhman Investment Grade A

SE0001827692
SE0004807097
SE0000522500
SE0004951283
SE0004391738

Kategori
Svenska
företagsobligationer
Utländska
företagsobligationer
Svenska
företagsobligationer
Kortränta
FRN
Kortränta
FRN
Svenska
företagsobligationer

Vikt (%)
10,53

Marknadsvärde (SEK)
9 339 731

Antal andelar
98 530,76

Duration
0,6

Kreditrating
A- / A3

10,46

9 280 298

66 410,13

2,8

A+ / A1

9,90

8 785 708

67 644,81

0,9

BBB / Baa2

3,62
10,36
38,75
11,64
4,75

3 209 324
9 194 802
34 377 658
10 323 875
4 213 780

28 443,89
80 012,75
291 028,28
92 358,87
36 350,76

0,2
0,1
0,2
0,3
1,9

BBB+ / Baa1
BBB+ / Baa1
AA / Aa2
BBB- / Baa3
BBB+ / Baa1

100,00

88 725 174

0,7
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Aktietillgångar - översikt 2022-04-30
Regioner
Sverige

Andel (%)
44,0

Nordamerika

31,4

Europa

13,8

Asien exkl Japan

6,3

Japan

3,0

Latinamerika

0,5

Australien och Nya Zeeland

0,4

Afrika och mellanöstern

0,4

Östeuropa

0,3

Globalt

0,0

Innehav
C Worldwide Global Equities Ethical
Cliens Småbolag A
GS Em Markets Equity Esg Portf Base
Spiltan Aktiefond Stabil
SPP Global Plus A
SPP Global Solutions
SPP Sverige Plus A
Swedbank Robur Transition Global J
Öhman Global A

ISIN
LU0122292328
SE0008992069
LU1876476067
SE0001015348
SE0008129985
SE0004576452
SE0008964407
SE0017133978
SE0000533945

Valuta
SEK
SEK
USD
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

Vikt (%)
5,49
3,51
3,41
18,08
15,77
5,50
24,69
11,87
11,69
100,00

Marknadsvärde (SEK)
1 698 020
1 086 102
1 053 848
5 588 963
4 876 005
1 699 241
7 633 310
3 669 512
3 615 617
30 920 618

Antal andelar
5 358,05
368,36
9 147,91
4 613,83
21 382,41
4 433,75
39 524,99
8 856,71
10 235,29
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Period: 2022-03-31 till 2022-04-30
Valuta: SEK

Transaktionshistorik

Transaktioner
DATUM
Ingående saldo
2022-04-26
Utgående saldo

INNEHAV

BESKRIVNING

Lfs Invest I

Uttag

ANTAL

KURS

-10,00 32 800,00

BELOPP VALUTA
328 000,00

SEK

BELOPP (SEK)
121 578 341,42
328 000,00
119 880 208,27
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-02
Sida 1 av 1

§ 171/2022

Hälso- och sjukvårdsavtal
Dnr 2022/241

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland som
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen antas.

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från
både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska
samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i
överenskommelse, också reviderats.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är
navet med det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och
hälsofrämjande vård och kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och
överenskommelserna har gjorts med utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att
hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.
VästKoms styrelse beslutade vid samma möte att ställa sig bakom förslaget till reviderat
Hälso‐ och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms styrelse
rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive
medlemskommuner att ta beslut om Hälso‐ och sjukvårdsavtalet och därefter teckna avtal
med Västra Götalandsregionen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet
den 16 mars 2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från socialchef
Ordförandebeslut Hälso och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser signerat
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland som
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen antas.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-04-27

Tjänsteskrivelse Hälso- och sjukvårdsavtal
Diarienummer 2022/241, löpnummer 1690/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland som
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen antas.

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från
både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska
samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i
överenskommelse, också reviderats.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är
navet med det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och
hälsofrämjande vård och kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och
överenskommelserna har gjorts med utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att
hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.
VästKoms styrelse beslutade vid samma möte att ställa sig bakom förslaget till reviderat
Hälso‐ och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms styrelse
rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive
medlemskommuner att ta beslut om Hälso‐ och sjukvårdsavtalet och därefter teckna avtal
med Västra Götalandsregionen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet
den 16 mars 2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut.

Ärendet
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från
både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska
samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i
överenskommelse, också reviderats.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är
navet med det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och
hälsofrämjande vård och kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och
överenskommelserna har gjorts med utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att
hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt.
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I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och överenskommelser mellan
kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. Det är viktigt att hälso- och
sjukvårdavtalet med tillhörande överenskommelser läses som en helhet.
I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen finns de
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom
samverkansansvar och ansvarsfördelning:
- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland.
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende.
- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.
Förändringar i det reviderade förslaget
Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i
överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt
samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att
primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av
primärvården. En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder
på ett stort engagemang. Vissa av de inkomna synpunkterna har inte varit samstämmiga och
det har inte varit möjligt att tillgodose dem alla. Flera av de områden som lyfts i
synpunkterna kommer däremot att tas om hand i det fortsatta länsgemensamma
utvecklingsarbetet. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både avtal och
utvecklingsområdena i sin helhet.
Del A: Gemensam avtalstext för Hälso och sjukvårdsavtalet
- Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.
- Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.
- Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader.
- Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård
- Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering
Del B: Hälso och sjukvårdsavtalet
- Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården
- Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning
- Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges
- Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning
- Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att
ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen
- Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och sjukvårdsavtalet
- Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även omfatta dagtid
helg, tidigare enbart kväll och natt
Del C: Överenskommelser
Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra Götaland
- Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bland annat genom närområdesplan med bilaga
- Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård
- Tillgänglighet till läkare hela dygnet Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
- Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart som möjligt
skrivas ut
- Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå
- Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar kopplat till den
regionfinansierade öppenvården
- Betalningsmodellen kvarstår
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Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende
- Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter målgruppen
- Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt för
gemensamma ansvarsområden
- Större fokus på individen och dess behov
- Gemensamma texter har lyfts till A och B delen Överenskommelse Samverkan om
Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
- Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den enskilde fyller 24 år
VästKoms styrelse beslutade vid samma möte att ställa sig bakom förslaget till reviderat
Hälso‐ och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms styrelse
rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive
medlemskommuner att ta beslut om Hälso‐ och sjukvårdsavtalet och därefter teckna avtal
med Västra Götalandsregionen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet
den 16 mars 2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut.
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Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande i Direktionen ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med
tillhörande överenskommelser och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om
reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal samt teckna avtal med VGR

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar samverkan
och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och
Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och
överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att
samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är navet med
det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och
kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och överenskommelserna har gjorts med
utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat
förhållningssätt.
I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och överenskommelser mellan
kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet
med tillhörande överenskommelser läses som en helhet.
I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen finns de avtalstexter som
är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och
ansvarsfördelning:
- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland.
- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende.
- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

Förändringar i det reviderade förslaget
Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna
kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen
har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att
kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården.

Tjänsteskrivelse
Direktionen
Datum: 2021-03-09
Diarienummer: 2021/SKF0159
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En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder på ett stort
engagemang. Vissa av de inkomna synpunkterna har inte varit samstämmiga och det har inte varit
möjligt att tillgodose dem alla. Flera av de områden som lyfts i synpunkterna kommer däremot att
tas om hand i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet. Genom länsgemensam uppföljning
och analys följs både avtal och utvecklingsområdena i sin helhet.
Del A: Gemensam avtalstext för Hälso och sjukvårdsavtalet
- Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.
- Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.
- Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader.
- Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård
- Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering
Del B: Hälso och sjukvårdsavtalet
- Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården
- Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning
- Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges
- Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning
- Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge
en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen
- Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och sjukvårdsavtalet
- Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även omfatta dagtid helg,
tidigare enbart kväll och natt
Del C: Överenskommelser
Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra Götaland
- Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bland annat genom närområdesplan med bilaga
- Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård
- Tillgänglighet till läkare hela dygnet
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
-

Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart som möjligt
skrivas ut
Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå
Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar kopplat till den
regionfinansierade öppenvården
Betalningsmodellen kvarstår

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk och beroende
-

Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter målgruppen
Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt för gemensamma
ansvarsområden
Större fokus på individen och dess behov
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Datum: 2021-03-09
Diarienummer: 2021/SKF0159
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-

Gemensamma texter har lyfts till A och B delen

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
- Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den enskilde fyller 24 år
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Del C, Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

AVTAL

Hälso- och sjukvårdsavtal
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor).
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.
Bilagor:
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

 Avtal
Överenskommelse

Läsanvisningar
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:
•

Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och
tillhörande överenskommelser

•

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

•

Del C, Överenskommelser

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna
Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

Del A, Gemensam avtalstext för Hälsooch sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser
Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank
för termer och begrepp.

Inledning
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.
Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina
förutsättningar och preferenser.
Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs
av primärvården.
Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.
Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälsooch sjukvårdsavtalet:
•

Vad blir bäst för patienten?

•

Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls/invånarperspektiv?

•

Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård
över huvudmannagränserna.
Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra
Götaland fram till 2030.
*LÄS MER
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Syfte
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.
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Värdegrund
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma
utmaningar.
Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av...
-

ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.

-

ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som
skapar trygghet i vårdkedjan.

-

en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever
insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som
utför insatserna.

Parternas gemensamma åtagande innebär
att...
-

barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.

-

säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och
görs kända inom de egna verksamheterna.

-

ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt
lagen om valfrihetssystem, LOV.

-

följa upp efterlevnaden av ingångna avtal.

Personcentrerat förhållningssätt
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras,
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.
Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga
kring beslut som rör den egna personen.

Samordnad Individuell Plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den
enskilde samtycker till att den upprättas.
Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun
och VGR samt andra aktörer.
Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde
tackar nej till SIP.
I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer
för samordnad individuell plan (SIP).

*LÄS MER
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Informationsöverföring och planering
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin
vård och behandling.
Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse,
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma
IT-tjänsten där informationsdelning sker.
Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och
utskrivningsprocessen.
*LÄS MER
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra
Götaland, PDF

Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.

Avtalsparter
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige
respektive kommunfullmäktige.

Avtalets omfattning och uppbyggnad
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 §
HSL (2017:30).
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för
samverkan.

Avtalstid
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet.
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med
arton månaders uppsägningstid.

Ändringar och tillägg till avtalet
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.
Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och
tillägg i en överenskommelse.

Gemensam samverkansstruktur
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå,
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt
lokala samverkansgrupper.
Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård
Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam,
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina
vårdgivare att delta aktivt i samverkan.

Digitalisering och e-hälsa
Gemensamma IT- tjänster
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer.
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.
Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och
att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.
2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar
för uppföljningsplan för löpande uppföljning.

Avvikelser
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och
Sida | 6

Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet.
Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.
*LÄS MER
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Oenighet om tolkning av avtal
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet. Vid oenighet
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG)”*.
*LÄS MER
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF)
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

B.1

Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som
berör området ska beaktas.
Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser,
tandvårdsförordningen (1998:1338).
Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 §
HSL (2017:30).
Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt
12 kap. 1 § HSL (2017:30):
•

Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

•

Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9
LSS.
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•

Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.

•

I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12
kap. 2 § HSL (2017:30).

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §,
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.
För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).
Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag
2017:612).
Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 §
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 §
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).
Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård.

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt
hälso- och sjukvårdsansvar.
För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser. Tillsammans utgör
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen.
All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.
Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet,
kontinuitet och värdighet.
Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination.
Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för
beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman.
Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.
Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård.
Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens
ställning. *
*LÄS MER
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

B.3 Parternas ansvar
Regionens ansvar
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och
sluten vård, akut och planerad vård.
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:
•

Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär.

•

Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala
primärvården enligt avtal mellan parterna.
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•

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan
heldygnsvård.

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt
primärvård.

•

Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård,
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.

•

Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP.

Kommunens ansvar
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet
enligt LSS. Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.
Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både
enkla som komplexa.
Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar:
•

Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.

•

Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i
patientens hem.

•

Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan
eller SIP.

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård.

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta:
•

Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra
Götalandsregionens vårdcentraler.

•

Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

B.4 Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet
med detta avtal.
*LÄS MER
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF
Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i
Västra Götaland, PDF

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats
kan utföras som egenvård
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patientsäkert sätt.
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt
gemensamma rutiner* som ska tillämpas i Västra Götaland.
*LÄS MER
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

B.6 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för
vårdhygienisk verksamhet.

B.7 Asylsökande och personer som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd
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Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälsooch sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s
verksamhetsföreträdare är överens om detta.

B.8 Förvaring och transport av avliden
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret
enligt HSL.
I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.
*LÄS MER
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna

B.9 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra
Götaland.
VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient.

Akutläkemedelsförråd
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av
VGR.
Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala
akutläkemedelsförråden.

Sida | 13

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

Öppenvårdsdos
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö
Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.
Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret.
Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och
behandlingsmetoder.

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region
och kommuner samt överenskommelser inom VGR.
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt
beskrivs.
För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning
av kostnadsansvar för den aktuella produkten.
För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans
kostnadsansvar.
*LÄS MER
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära
produkter
Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi,
spolvätskor och trakeostomi*).
*LÄS MER
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR.
För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för.

B.14 Tjänsteköp
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen
kvarstår dock hos huvudmannen.
Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.
I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.

B.15 Gemensamma utvecklingsområden
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt
ansvar.
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Överenskommelse om läkarmedverkan i
kommunal primärvård i Västra Götaland
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.

Avtal
 Överenskommelse
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Del C, Överenskommelse
Läkarmedverkan i kommunal
primärvård i Västra Götaland
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A och Del B
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och
omfattningen mellan kommun och region.
Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt
informationsutbyte sker enligt gällande rutin.

Målgrupp
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).
•

Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
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•

Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9
LSS.

•

Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.

•

I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12
kap. 2 § HSL (2017:30).

Syfte
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens
organisatoriska tillhörighet.
Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling.

Gemensamt ansvar
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar
för ett personcentrerat förhållningssätt.
Genom att:
•

arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar.

•

utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen.

•

säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.

•

planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning
och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.

•

utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som
kan påverka det lokala samarbetet.

•

samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat
genom Närområdesplan inklusive bilaga.

•

samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna
bedriva en patientsäker och personcentrerad vård.
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Parternas ansvar
5.1 Regionens ansvar
Läkarens patientansvar
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet
eller vårdnivå, ingår bland annat:
•

att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.

•

att utföra medicinska bedömningar, utredningar och
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet.

•

att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid
vård i livets slutskede.

•

att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal.

•

att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR.

Vårdcentralens särskilda ansvar
•

Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela
dygnet.

•

Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen.
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval. I
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har
ansvaret.

•

Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar.

5.2 Kommunens ansvar
•

Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och
informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i
patientens hälsotillstånd.

•

Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.

•

Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.
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•

Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal
primärvård.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.
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Samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A och Del B
Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som
gäller både kring målgrupper och på individnivå.

Målgrupp
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.

Syfte
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.
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Gemensamt ansvar
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.
Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälsooch sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten.
Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:
•

Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten
hälso- och sjukvård.

•

Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin.

•

Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett
personcentrerat förhållningssätt.

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.

Kommunens betalningsansvar
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:
•

Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen.

•

Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt
riktlinjen.

•

Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska
öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in
•

Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården.

•

Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en
patientsäker vård i hemmet.
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna
betalningsansvaret
•

Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.

•

En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *
Fastställt belopp).

•

Genomsnittet summeras efter varje månad.

•

För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8.
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar,
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med
i månadens genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den
slutna vården.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.
*LÄS MER
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra
Götaland (vardsamverkan.se)
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Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende.
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Del C, Överenskommelse Samverkan
kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B
Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen,
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att
beakta barnens bästa.

Målgrupper
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.
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Lagstiftning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå.

3.1 Samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning samt kring personer med
missbruk
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel,
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL.
Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga
kommunala och regionala verksamheter.

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård
Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Syfte
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.
Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika
ansvarsområden.

Gemensamt ansvar och
samverkan
Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst
ansvar är dock gemensamt för parterna.
Parterna ska gemensamt ansvara för att:
•

Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

•

Erbjuda stöd till närstående.

•

Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.

•

Arbeta med suicidprevention.

•

I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt

•

Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.

•

Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd
kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring.

5.1 Brukarinflytande
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och
regional nivå.

5.2 Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig
grund och evidensbaserad kunskap.
Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.
Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög
kvalitet.
Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.
*LÄS MER
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)
Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till
förbättrad patientsäkerhet.
För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.

Parternas ansvar
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska
specialistvården.
Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning,
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser. Kommunen
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

6.1 Personer med psykisk
funktionsnedsättning
Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer,
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara
direkt effekt av funktionsnedsättningen.
Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.
Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och
kommunerna.

Regionens ansvar
•

Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma
behovet av tandvård.

•

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan
heldygnsvård.

•

Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar
och behov av anpassning

Kommunens ansvar
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens
verksamheter.

•

Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats
för personen i den uppsökande verksamheten.

•

Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

•

När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den
enskildes behov.

•

Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller
studera.

•

Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier
för denna målgrupp.
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6.2 Personer med missbruk och beroende
samt samsjuklighet
Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.
Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem,
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.
Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.
Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar.
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.
Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och
insatserna.

Regionens ansvar
•

Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser.

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

•

Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.

•

Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva
smittskyddsarbete och tandvård.

•

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan
heldygnsvård.

•

Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och
förutsättningar.

•

Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.

•

Initiera samverkan kring tillnyktring
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Kommunens ansvar
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och
verksamheter.

•

Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i
den uppsökande verksamheten.

•

Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

•

Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.

•

Arbeta med återfallsprevention.

•

Ge motiverande och familjeorienterade insatser.

•

Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier
för denna målgrupp.

•

Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med
missbruks- och beroendeproblem.

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård
och boende, familjehem och hem för viss
annan heldygnsvård)
Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för
anhöriga eller rehabilitering för individen.
En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner.
Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden.
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom
både det sociala och det medicinska området.

Gemensamt ansvar
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende,
sysselsättning och mellanmänskliga relationer.
Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.
En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den
enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Dessförinnan
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom
placering utanför hemmet. Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga
tyngre.

Regionens respektive kommunens ansvar
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet.
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste
faktorerna att ta hänsyn till.
Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet.
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning
utifrån sitt uppdrag.
Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.
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Gemensam planering
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning
tydliggörs.
I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
•

målsättning med placeringen och planerad placeringstid.

•

den enskildes behov och önskemål.

•

respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras
och på vilket sätt detta tillförsäkras individen.

•

hur skola/sysselsättning tillgodoses.

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt.
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid
säkerställas.

Överenskommelse om kostnadsansvar
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.
Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.
I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:
•

respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska
utföras.

•

hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.

•

fördelning av kostnader i kronor eller procent.

•

tidsperiod

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP,
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand.
I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats.

Uppföljning av placering
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av
huvudmännens berörda verksamheter.
När den enskildes behov förändras ska parterna göra
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.
Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras.

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning
vid placering
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive
huvudmans enskilda ansvar i processen.
SIP initieras och
genomförs så tidig som
möjligt.
Den enskildes egna
önskemål tillvaratas.

Om behov av
kostnadsfördelning finns
inleds dialog om
kostnadsfördelning.
Denna dialog sker
enbart mellan
huvudmännen.

Skriftlig
överenskommelse om
kostnadsfördelning och
kostnadsansvar, utifrån
SIP, upprättas mellan
parterna.

Funktioner med mandat
att fatta ekonomiska
beslut kontaktas och
förses med underlag för
beslut.

Uppföljning av SIP och
överenskommelse om
kostnadsfördelning
genomförs regelbundet.
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.
Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.
En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV. Det ska
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för
den enskilde.

Regionens ansvar
•

Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård,

•

LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.

•

Besluta om permission från sluten tvångsvård.

•

Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten
tvångsvård.

•

Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från
slutenvård i samråd med kommunen.

•

Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika
huvudmän regleras.

•

Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska
rätta sig efter vid öppen vårdform.

•

Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen.

Kommunens ansvar
•

Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning.

•

Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från
slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan.
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•

Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.

•

Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller
öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser. Uppföljning av
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå.
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Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.
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Del C, Överenskommelse Samverkan
om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med
Del A och Del B
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.
I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan,
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och
nödvändig tandvård.
Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess.
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Målgrupp
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av
regelbunden tandvård.
Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8
a §:
Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande
verksamhet bedrivs bland dem som
1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och
som
a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård
eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.
Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c).

Syfte
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga
munvården.
Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen.
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Gemensamt ansvar
Parternas gemensamma åtagande innebär att
•

implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är
känt i samtliga berörda verksamheter.

•

ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV.

•

gemensam uppföljning av överenskommelsen.

Parternas ansvar
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för
munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård
VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning
•

VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård.

•

VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare.

•

VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom Ntandvård och uppsökande verksamhet.

•

VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera.

•

VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen,
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård,
munhälsobedömning, boendeenheter med mera.

•

VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till
tandvårdsleverantörens IT-system.
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Munhälsobedömning
•

VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning
för personal inom vård och omsorg.

•

Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån
ett individuellt perspektiv.

•

Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid
munhälsobedömning.

Avvikelser
•

Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte
fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.

*LÄS MER
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen
(vgregion.se)

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa –
uppsökande och nödvändig tandvård
Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning
•

Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning.

•

Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka
individer som är berättigade till N-tandvård.
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•

Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det ITstöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all
administration gällande intyg om N-tandvård och
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

*LÄS MER
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer

Munhälsobedömning
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen.
Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i
allmän munhälsovård och munhälsobedömning.
Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.
Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i
IT- stödet, Intygsbeställningen.
Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid
munhälsobedömning.
Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.

Utbildning
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård,
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person
med mera.
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder.

Avvikelser
•

Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte
fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.

*LÄS MER
Samverkansavvikelse

Uppföljning och utvärdering
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen.
VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR.
VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat:
•

Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar
munhälsobedömning.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som får
munhälsobedömning.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård.

•

Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen.

•

Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om Ntandvård som är registrerade på fel boendeenhet.

•

Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om Ntandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården
kommer trots att det är registrerat att de vill.
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Utveckling och gemensamma
utmaningar
7.1 Öka andel intyg om N-tandvård
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få
det.
Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att
uppfylla målet.
En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om Ntandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent.
Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård.

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och
omvårdnadspersonal.
Mått som kommer att följas upp är:
•

Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa.

•

Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått
utbildning i allmän munhälsovård.

•

Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen
erbjuder.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förslaget till färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård antas.

Sammanfattning
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård
behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från socialchef
Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
Ordförandebeslut Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård - signerat

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förslaget till färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård antas.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-04-27

Tjänsteskrivelse Färdplan nära vård
Diarienummer 2022/241, löpnummer 1689/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård antas.

Sammanfattning
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård
behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.
VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård. VästKoms styrelse rekommenderar
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta
beslut om färdplanen. Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet den 16 mars
2022 och beslut togs därefter av ordförande för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Kommunerna har till och med 30 juni 2022 på sig att meddela beslut.

Ärendet
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård
behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan
och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en
gemensam målbild som visar färdriktningen.
Förändringar i det reviderade förslaget till färdplan
Färdplanen har efter remissen och inkomna synpunkter kompletterats med beaktande av
barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala
utvecklingsstrategin (RUS). Målgruppen har breddats och utgörs av personer som behöver
insatser och samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller
funktionsnedsättning.
Färdplanen innehåller gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade
arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet” har
reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet runt och primärvården består av två
huvudmän.
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar
omställning till en god och nära vård
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan
huvudmännen.
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper,
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.
Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra
till en omställning mot en god och nära vård.
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen.
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren,
eleven eller invånare.
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2 Begreppet god och nära vård
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.
Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård,
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter
blir del av den nära vården.
Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och
proaktivt samt möter problemen uppströms.

3 Varför behövs en omställning för en
god och nära vård?
3.1 Utmaningar inom demografin
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att
samverkan måste öka.

3.2 Bristande samordning
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp
med sina problem.
Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp,
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys).
Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten,
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.

3.3 Ekonomi
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära
vården.
Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process.
Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren.

4 Syfte
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov.
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka
tilliten mellan huvudmännen.
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att
kraftsamla kring.
Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet:
1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls/invånarperspektiv?
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

5 Parter
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt
hälsofrämjande och förebyggande områden.

6 Giltighetstid
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028.

7 Målbild Västra Götaland
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett
bra liv oavsett ålder eller diagnos.
En god och nära vård
•

utgår från individuella förutsättningar och behov.

•

bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv.

•

bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.
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8 Prioriterade målgrupper
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål.
Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som
utgår från den enskildes förutsättningar och behov.

9 Sex steg för att förändra och utveckla
arbetssätt i samverkan
För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har
ansvar för samma invånare.
Sex förändrade arbetssätt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
Utveckla personcentrerade arbetssätt
Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen
Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen
Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering
Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt,
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande
insatser
Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället.
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det
vardagliga arbetet.
Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.
Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna
områden.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälsooch sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där
elevhälsan har en viktig roll.
Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen.
Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan
•

social hållbarhet

•

stöd för individens egenvård

•

stöd till anhöriga/närstående

•

socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.
Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper.

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos.
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara
lyhörd för varje persons preferenser.
Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen.
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka
frågor och eventuell oro.

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit
mellan huvudmännen
En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit.
Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för
omställning mot en god och nära vård är följande:
•

Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar
samverkan

•

Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta
samverkan

•

Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan
huvudmännen
Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning.
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla
åldrar.
Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas.
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra
myndigheter.

9.4.2 Fast omsorgskontakt
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt,
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst,
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet.

9.4.4 Patientkontrakt
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan
mellan region och kommun.

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av
digitalisering
Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom ehälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och
resurseffektivitet.
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård
i hemmet
Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat
behov av akuta vårdbesök.
Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och
egenmonitorering.
Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån
sina förutsättningar och preferenser.

10 Stärk grundläggande förutsättningar
i samverkan
För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar
som krävs.
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och
patientsäkerhet. Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg,
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och
utföra insatser av hög kvalitet.
För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det
personliga mötet med patienter och brukare.
Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.

10.2 Gemensam vårdinformation
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.

10.3 Kunskapsstyrning och
kompetensutveckling i samverkan
För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt.
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd,
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar.
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde.
Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan
utvecklas.
Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett
systematiskt sätt.
En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska
ingå i arbetet framöver.
Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och
regionala riktlinjer.
Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och
gemensamt sätt.

10.4 Kompetensförsörjning
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till
medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver gemensamt bedöma tillgång
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och
omsorgsområdet som helhet. Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland
ska få tillgång till god vård på lika villkor.

10.5 Verksamhetsutveckling och
implementering
Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.
För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att
implementeringen ska lyckas.
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Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård
Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

11 Gemensamt ansvar - Ledning och
styrning
Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård
och behandling.
Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom socialoch skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur
och faktiska beslut.
Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som
krävs.
Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.

12 Från Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård till
genomförande
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.
På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå
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Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård
Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård
genomförs och utvärderas gemensamt.
Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del
av det vardagliga arbetet.

13 Länsgemensam uppföljning och
analys
Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälsooch sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård.
Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård.
Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i
samverkanssituationer. Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.
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Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande i Direktionen ställer sig bakom förslaget till Gemensam färdplan länsgemensam strategi
för god och nära vård och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om färdplanen

Ärendebeskrivning
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom
hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den
beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och tillit mellan
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar
färdriktningen.

Förändringar i det reviderade förslaget till färdplan
Färdplanen har efter remissen och inkomna synpunkter kompletterats med beaktande av barnkonventionens
mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målgruppen har
breddats och utgörs av personer som behöver insatser och samordning från både region och kommun oavsett
ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.
Färdplanen innehåller gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade arbetssätt
beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet” har reviderats. Primärvården har
patientansvar dygnet runt och primärvården består av två huvudmän.
Under arbetet med såväl revideringen av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har ett antal gemensamma utvecklingsområden
identifierats. Dessa kommer att omhändertas inom ramen för det fortsatta arbetet. Genom länsgemensam
uppföljning och analys följs både avtal och utveckling i sin helhet.
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Finanspolicy
Dnr 2022/310

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Finanspolicy för Ulricehamns kommun med helägda bolag fastställs och ersätter tidigare
finanspolicy.

Sammanfattning
Finanspolicyn omfattar Ulricehamns kommun med helägda bolag och är ett ramverk från
kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och
principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Finanspolicyn har uppdaterats i
syfte att förenkla hanteringen av finansförvaltningen samtidigt som den ger kommunen
möjlighet att arbeta effektivt utifrån hur finansmarknaderna ser ut idag. De föreslagna
riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner och regioner i Sverige idag hanterar dessa
frågor.
De huvudsakliga förändringarna som berör finansiering är att syftet ändras till att
kommunen i stället för att minimera räntekostnader ska sträva efter att optimera balansen
mellan kommunens räntekostnader och ränterisker. I ett marknadsläge med stigande räntor
och större osäkerhet är uppföljning av olika risker av större betydelse än tidigare. Vidare
ändras direktiven för kapitalbindning och räntebindning och som tillåtna derivatinstrument
föreslås enbart ränteswapar. Dessutom görs ett förtydligande avseende beräkning av
borgensavgifter.
När det gäller likviditetsförvaltning består förändringarna av att den genomsnittliga
räntebindningstiden förlängs samt en ändrad formulering om i vilka tillgångar placeringar
får göras.

Beslutsunderlag
1
2
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Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Finanspolicy för Ulricehamns kommun med helägda bolag fastställs och ersätter tidigare
finanspolicy.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-05-04

Tjänsteskrivelse Finanspolicy
Diarienummer 2022/310, löpnummer 1830/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Finanspolicy för Ulricehamns kommun med helägda bolag fastställs och ersätter tidigare
finanspolicy.

Sammanfattning
Finanspolicyn omfattar Ulricehamns kommun med helägda bolag och är ett ramverk från
kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och
principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Finanspolicyn har uppdaterats i
syfte att förenkla hanteringen av finansförvaltningen samtidigt som den ger kommunen
möjlighet att arbeta effektivt utifrån hur finansmarknaderna ser ut idag. De föreslagna
riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner och regioner i Sverige idag hanterar dessa
frågor.
De huvudsakliga förändringarna som berör finansiering är att syftet ändras till att
kommunen i stället för att minimera räntekostnader ska sträva efter att optimera balansen
mellan kommunens räntekostnader och ränterisker. I ett marknadsläge med stigande räntor
och större osäkerhet är uppföljning av olika risker av större betydelse än tidigare. Vidare
ändras direktiven för kapitalbindning och räntebindning och som tillåtna derivatinstrument
föreslås enbart ränteswapar. Dessutom görs ett förtydligande avseende beräkning av
borgensavgifter.
När det gäller likviditetsförvaltning består förändringarna av att den genomsnittliga
räntebindningstiden förlängs samt en ändrad formulering om i vilka tillgångar placeringar
får göras.

Ärendet
Enligt riktlinjerna i finanspolicyn ska kommunstyrelsen regelbundet se över policyn och
föreslå förändringar vid behov. Nuvarande styrdokument fastställdes 2020-02-27.
Finanspolicyn omfattar Ulricehamns kommun med helägda bolag och är ett ramverk från
kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och
principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Det övergripande syftet med att
uppdatera finanspolicyn är att säkerställa finansverksamheten utifrån kommunens aktuella
situation och rådande marknadsförutsättningar samt ange ramar och riktlinjer för hur
finansverksamheten i kommunen och bolagen inom kommunkoncernen ska bedrivas. Med
finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För förvaltningen av
kommunens pensionsmedel ska särskilda föreskrifter fastställas av kommunfullmäktige.
Finanspolicyn har uppdaterats i syfte att förenkla hanteringen av finansförvaltningen
samtidigt som den ger kommunen möjlighet att arbeta effektivt utifrån hur
finansmarknaderna ser ut idag. De föreslagna riktlinjerna ligger i linje med hur andra
kommuner och regioner i Sverige idag hanterar dessa frågor.
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De huvudsakliga förändringarna berör finansiering och likviditetsförvaltning vilket
sammanfattas under respektive rubrik nedan:
Finansiering
Nuvarande riktlinjer anger att finanspolicyns ramar syftar till att minimera kommunens
räntekostnader. Valet av löptid för ett lån kan därför komma att styras av den för tillfället
lägsta räntenivån, snarare än god riskspridning sett ur ett helhetsperspektiv. Föreslagen text
anger att kommunen i stället för att minimera räntekostnader ska sträva efter att optimera
balansen mellan kommunens räntekostnader och ränterisker. I ett marknadsläge med
stigande räntor och större osäkerhet är uppföljning av olika risker av större betydelse än
tidigare.
Vidare föreslås att kapitalbindningens förfallodagar ska spridas jämt över tid.
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1–4 år och maximalt
förfall inom 12 månader får uppgå till 50%.
Även räntebindningstiden i låneportföljen föreslås spridas jämnt över tid.
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig räntebindningstid på 1,5–4 år och maximalt
förfall inom 12 månader får uppgå till 40%.
Anledningen till att lägsta tillåtna värde inte är samma mellan kapital- och räntebindning är
att det skapar en möjlighet att skilja mellan löptider på lån och hur länge man väljer att binda
räntan. Refinansieringsrisken som är kopplad till kapitalbindning bedöms vara låg medan
ränterisken som är kopplad till räntebindningen är viktigare att hantera utifrån ett
riskperspektiv. Att tillåta en genomsnittlig räntebindning under 1,5 år bedöms vara för
riskfyllt då det skulle kunna skapa koncentrationsrisker och att en stor andel av räntorna i
skuldportföljen omsätts samtidigt.
I nuvarande policy anges den maximala andelen för räntebindning i en tabell. Tabellen
föreslås ersättas av texten ovan med syfte att undvika ineffektiv hantering utifrån en tabell
snarare än Kommunens förutsättningar och aktuella marknadsförhållanden.
Inom rubriken tillåtna derivatinstrument föreslås att reducera möjligheterna till att enbart
tillåta ränteswapar. Derivatinstrument får användas endast i försäkringssyfte, för att minska
och sprida risker. I nuvarande policy tillåts även FRA (forward rate agreement), räntetak,
räntegolv och räntekorridor. Syftet till att begränsa tillåtna instrument är att undvika allt för
komplicerade instrument.
Ett förtydligande avseende beräkning av borgensavgifter föreslås enligt text nedan:
”Kommunens prissättning av ränta/borgensavgifter ska vara transparent och ske till villkor
för att säkerställa att ingen konkurrenssnedvridning enligt EU:s statsstödsregler
förekommer. Kommunen ska använda en objektiv modell för beräkning av
ränta/borgensavgifter”.
Likviditetsförvaltning
Nuvarande finanspolicy tillåter enbart motparterna svenska staten, kommuner och regioner,
kommunala bolag, Kommuninvest och svenska banker. Räntebindningstiden får uppgå till 6
månader. I de fall överskottslikviditet förekommer föreslås förändringar enligt nedan med
syfte att effektivisera hanteringen och öka den förväntade avkastningen till en fortsatt låg och
väldiversifierad risknivå.
Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) för placeringsportföljen föreslås uppgå
till maximalt 1,5 år. Syftet med möjlighet till längre räntebindningstid än tidigare är att
kunna anpassa likviditetsportföljen till kommunens likviditetsprognos. Placeringar i
räntebärande värdepapper och räntefonder bör spridas mellan tillgångar med olika
finansiella egenskaper (med avseende på ränterisk, kreditrisk och löptid) för att uppnå en
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rimlig balans mellan förväntad avkastning och risk. Dessa ska bestå av räntebärande papper
med god kreditvärdighet och riskspridning. Med god kreditvärdighet menas i detta avseende
ett genomsnittligt kreditbetyg för placeringsportföljen på minst ”Investement grade” enligt
etablerat kreditvärderingsinstitut såsom Standard and Poor's eller Moody's.

Beslutsunderlag
1

Finanspolicy för Ulricehamns kommun_2022-05-03_slutv

Beslut lämnas till
Ekonomichef
Ulricehamns Energi AB
STUBO AB
Näringsliv Ulricehamn AB
Författningshandboken
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Styrdokument

FINANSPOLICY
Likviditetsförvaltning
Finansiering
Leasing

ANTAGET AV: Kommunfullmäktige
DATUM:
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2022-07-01
ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef
GÄLLER TILL OCH MED: 2026

Riktlinjer Regler

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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Finanspolicyns syfte
Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen och
bolagen inom kommunkoncernen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses
likviditetsförvaltning och finansiering.
För förvaltningen av kommunens pensionsmedel ska särskilda föreskrifter fastställas av
kommunfullmäktige.
Syftet med denna finanspolicy är att:
 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras
 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer
i finansverksamheten
 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten
 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera balansen mellan kommunens räntekostnader
och ränterisker
 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll

Organisation och ansvarsfördelning
Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive
kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen
framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från
kommunstyrelsen till delegatframgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om:
 Finanspolicy med eventuella revideringar
 Att kommunstyrelsen får rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning under
kommande budgetår
 Beloppsramar för kommunkoncernens nyupplåning under kommande budgetår
 Beloppsramar för utlåning till kommunens bolag under kommande budgetår
 Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens bolag under kommande budgetår

Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ska:
 Vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens
finanspolicy
 Ansvara för att den operativa finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll
och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs
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Koncernsamordning
Den externa och interna finansiella verksamheten i kommunkoncernen ska
bedrivas i Ulricehamns kommuns internbank. Skulle organisationen med internbank inom
koncernen innebära negativa konsekvenser för koncernen som helhet, på grund av skatteskäl
eller annat, kan kommunstyrelsen besluta om avsteg från denna princip.
Organisatoriskt är internbanken placerad inom ekonomifunktionen. Ekonomifunktionen ska,
inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för de
enheter som ingår i kommunkoncernen.

Koncernkonto
Kommunens och de kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden ska samordnas
i ett gemensamt koncernkontosystem.

Utlåning till kommunens bolag
Utlåningen till kommunens bolag grundar sig på de ramar och villkor som
kommunfullmäktige beslutar. Lånelimiten för respektive bolag beslutas årligen i samband
med beslut om budget.
Praktiskt sker utlåningen från internbanken via koncernkontot. Kommunens bolag erhåller
en intern kontokredit som motsvarar likviditetsbehovet under året, inom fastställda
lånelimiter.
Räntevillkoren på bolagens kontokrediter motsvarar internbankens självkostnad för krediter
inklusive kostnader för derivatinstrument.
Kostnad för marknadsmässig ränta/borgensavgift i enlighet med den nivå som
kommunfullmäktige beslutar tillkommer. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på
den genomsnittliga utlåningen till respektive bolag, med utgångspunkt från eventuella
reverser och utnyttjad intern kontokredit.
Kommunens prissättning av ränta/borgensavgifter ska vara transparent och ske till villkor
för att säkerställa att ingen konkurrenssnedvridning enligt EU:s statsstödsregler
förekommer. Kommunen ska använda en objektiv modell för beräkning av
ränta/borgensavgifter.
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Likviditetsförvaltning
Finansverksamheten ska tillse att det finns god betalningsberedskap i kommunkoncernen.
Denna ska uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt bemyndigande om
upptagande av kortfristiga krediter.

Förvaltning av kortfristig likviditet
I de fall överskottslikviditet förekommer ska placering av dessa medel göras om avkastningen
överstiger inlåningsräntan på koncernkontot och likviden är av väsentlig storlek i förhållande
till den tid som överlikviditet bedöms råda.

Placeringsalternativ
Tillåtna alternativ för placering av överskottslikviditet är:




Räntebärande värdepapper
Räntefonder
Bankinlåning

Riskhantering placeringar
Den genomsnittliga räntebindningstiden för placeringsportföljen får uppgå till maximalt 1,5
år. Vid placering av överskottslikviditet får inga valutarisker tas. Placeringar i räntebärande
värdepapper och räntefonder bör spridas mellan tillgångar med olika finansiella egenskaper
(med avseende på ränterisk, kreditrisk och löptid) för att uppnå en rimlig balans mellan
förväntad avkastning och risk.
För att hantera kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i första hand göras genom
placering i fonder. Dessa ska bestå av räntebärande papper med god kreditvärdighet och
riskspridning. Med god kreditvärdighet menas i detta avseende ett genomsnittligt kreditbetyg
för placeringsportföljen på minst ”Investement grade” enligt etablerat kreditvärderingsinstitut
såsom Standard and Poor's eller Moody's
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Finansiering
Syfte
Det övergripande syftet med kommunens skuldförvaltning är att:
 Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt
 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer optimera balansen mellan
kommunkoncernens räntekostnader och ränterisker.

Grön finansiering
”Grön finansiering” är en växande del av kapitalmarknaden. Efterfrågan från investerare som
söker hållbara investeringsprojekt att finansiera ökar. Kommunkoncernen ska arbeta för att
minska indirekt miljöbelastning vid finansiering.
För de investeringar inom kommunkoncernen som främjar övergång till lägre
koldioxidutsläpp, en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara
energikällor och energieffektiviseringar etc. ska möjligheterna till ”grön finansiering”
undersökas.

Riskhantering
Refinansieringsrisk
För att begränsa refinansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas jämnt över tid.
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1–4 år. Maximalt förfall inom 12
månader får uppgå till 50%.

Ränterisk
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas jämnt över tid.
Upplåningsportföljen ska ha en genomsnittlig räntebindningstid på 1,5–4 år. Maximalt förfall inom 12
månader får uppgå till 40%

Valutarisk
Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i
utländsk valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett värde motsvarande minst 1,0 mnkr.

Derivat
Tillåtna derivatinstrument med godkända motparter får användas under förutsättning att det
finns en koppling till underliggande positioner. Derivatinstrument får användas endast i
försäkringssyfte, för att minska och sprida risker.
Tillåtna derivatinstrument:


Ränteswap
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Följande svenska affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner:





Handelsbanken
Nordea
SEB
Swedbank

Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner.

Leasing
Leasingfinansiering betraktas som upplåning och ingår i det rambeslut om upplåning som
fattas av kommunfullmäktige. Ekonomichefen beslutar inom ramen för upplåning om
leasingfinansiering.
Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för
traditionell finansiering eller om det ur till exempel servicesynpunkt kan anses fördelaktigt
trots en högre kostnad.

Rapportering
Förvaltningen ska löpande rapportera efterlevnaden av denna finanspolicy till
kommunstyrelsen. Rapporteringen sker i enlighet med den tidplan som gäller för övrig
rapportering om kommunens finansiella ställning och ekonomiska resultat.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till
kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-02
Sida 1 av 1

§ 174/2022

Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större
projekt
Dnr 2022/305

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställs.

Sammanfattning
Ibland kan det uppstå extra stora behov av investeringsstöd hos föreningar, vilka inte täcks
av det ekonomiska stöd som ges inom ramen för Ulricehamns kommuns ordinarie
föreningsbidrag. Därför har riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt tagits fram
för att underlätta för den ideella sektorn att finansiera större investeringar.
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiga det
budgeterade resultatet för innevarande år. Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den
totala godkända projektkostnaden, och minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas
utöver föreningen och kommunen. Föreningen ska dessutom stå för en egen finansieringsdel
med minst 20 procent av totalkostnaden.
Normalt ska ansökan om bidrag vara kommunen tillhanda senast den 30 april för att kunna
vara aktuell för bedömning under innevarande år. För att det ska vara möjligt att ansöka om
stöd även under 2022, så sätts tillfälligt det sista ansökningsdatumet till 31 augusti för 2022.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05-03 från kommunchef
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställs.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-05-03

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för stöd till föreningslivet
för större projekt
Diarienummer 2022/305, löpnummer 1757/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställs.

Sammanfattning
Ibland kan det uppstå extra stora behov av investeringsstöd hos föreningar, vilka inte täcks
av det ekonomiska stöd som ges inom ramen för Ulricehamns kommuns ordinarie
föreningsbidrag. Därför har riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt tagits fram
för att underlätta för den ideella sektorn att finansiera större investeringar.
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiga det
budgeterade resultatet för innevarande år. Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den
totala godkända projektkostnaden, och minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas
utöver föreningen och kommunen. Föreningen ska dessutom stå för en egen finansieringsdel
med minst 20 procent av totalkostnaden.
Normalt ska ansökan om bidrag vara kommunen tillhanda senast den 30 april för att kunna
vara aktuell för bedömning under innevarande år. För att det ska vara möjligt att ansöka om
stöd även under 2022, så sätts tillfälligt det sista ansökningsdatumet till 31 augusti för 2022.

Ärendet
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 av 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. Ibland kan det uppstå extra stora behov av investeringsstöd hos föreningar,
vilka inte täcks av det ekonomiska stöd som ges inom ramen för Ulricehamns kommuns
ordinarie föreningsbidrag. Förvaltningen fick därför i uppdrag i budget 2022 att ta fram ett
förslag till modell som kan användas som en långsiktig lösning på detta problem, både nu och
i framtiden för de ideella föreningar som står inför stora ekonomiska investeringar.
Stödet ska underlätta för den ideella sektorn att finansiera större investeringar, där inte
kommunens övriga föreningsstöd räcker till. Främst avses stöd för uppförande, om- och
tillbyggnad eller omfattande underhåll av anläggning och/eller lokal som ägs av föreningen
och som bedöms angeläget för verksamheten.
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Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiga det
budgeterade resultatet för innevarande år. Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den
totala godkända projektkostnaden, och minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas
utöver föreningen och kommunen. Föreningen ska dessutom stå för en egen finansieringsdel
med minst 20 procent av totalkostnaden.
Normalt ska ansökan om bidrag vara kommunen tillhanda senast den 30 april för att kunna
vara aktuell för bedömning under innevarande år. För att det ska vara möjligt att ansöka om
stöd även under 2022, så sätts tillfälligt det sista ansökningsdatumet till 31 augusti för 2022.
Ulricehamns föreningsbidrag i övrigt är under översyn och kommer att revideras under
hösten 2022. Dessa riktlinjer om stöd till föreningslivet för större projekt är därför tänkta att
då införlivas i styrdokumentet för föreningsstöd för att alla stödformer ska finnas samlade i
ett och samma dokument.

Beslutsunderlag
1

Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt

Beslut lämnas till
Ekonomichef
Sektorschef service
Verksamhetschef Kultur och Fritid
Författningshandboken

Gustaf Olsson
Kommunchef

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Ekonomifunktionen
Kommunledningsstaben

Strategi Program Plan

Policy

Riktlinjer Regler

Styrdokument

STÖD TILL
FÖRENINGSLIVET FÖR
STÖRRE PROJEKT

ANTAGET AV: [Klicka här och skriv]
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd]
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2022-07-01
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Sektorschef service
GÄLLER TILL OCH MED: 2026

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

2
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1

Bakgrund

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 av 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. Ibland kan det uppstå extra stora behov av investeringsstöd hos föreningar,
vilka inte täcks av det ekonomiska stöd som ges inom ramen för Ulricehamns kommuns
ordinarie föreningsbidrag.

2

Ändamål

Bidraget avser att stötta och underlätta för den ideella sektorn att finansiera större
investeringar, där inte kommunens övriga föreningsstöd räcker till. Främst avses stöd för
uppförande, om- och tillbyggnad eller omfattande underhåll av anläggning och/eller lokal
som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.

3

Villkor

För kommunfullmäktiges prövning gäller:

4



Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelser som finns för att få söka
föreningsbidrag i Ulricehamns kommun, samt eventuella särskilda bestämmelser för
respektive verksamhet. Föreningen ska också uppfylla de särskilda villkoren för
bidrag för kostnadskrävande projekt.



Projekt ska inte ha påbörjats.



Minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas utöver föreningen och kommunen.



För att ett beslut om bidrag ska kunna fattas ska kommunens resultatprognos per den
31 augusti överstiga det budgeterade resultatet för innevarande år efter hänsyn tagen
till en eventuell utbetalning av bidraget. Kommunfullmäktige fattar beslut om bidrag
senast på det sista sammanträdet samma år som ansökan lämnats in.

Bidrag

Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den totala godkända projektkostnaden. I det fall
projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att
bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 procent av totalkostnaden.

4

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.
Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av
annan godtagbar fritidsaktivitet, inom 10 år efter projektets färdigställande ska hela bidraget
återbetalas.

5

Handlingar

Till ansökan ska biläggas:
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Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl för de
kommande fem åren samt finansieringsplan.



I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/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.

Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på
verksamhet kultur och fritid. Kompletta ansökningshandlingar ska vara kommunen tillhanda
eller poststämplad senast den 30 april för att kunna vara aktuell för bedömning under
innevarande år.
Ansökan skickas till:
Ulricehamns kommun
Fritidsenheten
523 86 Ulricehamn
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-02
Sida 1 av 1

§ 175/2022

Riktlinjer för placering av pensionsmedel
Dnr 2022/311

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställs och ersätter tidigare riktlinjer.

Sammanfattning
Riktlinjerna omfattar Ulricehamns kapitalförvaltning avseende kommunens
pensionsåtagande. Det övergripande syftet med att uppdatera riktlinjerna är att säkerställa
kapitalförvaltningen utifrån kommunens aktuella situation och rådande
marknadsförutsättningar. De föreslagna riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner
och regioner i Sverige idag hanterar dessa frågor.
De huvudsakliga förändringarna berör risknivå samt etik och hållbarhet. Då uttag från
pensionsmedelsportföljen beräknas påbörjas 2040 föreslås riskacceptansen och därmed
också den förväntade avkastningen över tid höjas. För att öka riskspridningen föreslås
viktningen för svenska och globala aktier ändras från att tidigare ha en likavikt till att globala
aktier normalt ska utgöra 75% av den totala aktieportföljen. När det gäller etik och hållbarhet
förtydligar föreslagen skrivelse kommunens kriterier och förhållningsätt till exkludering,
inkludering och påverkan, och den är anpassad enligt branschpraxis för hur fondbolag
redovisar och agerar.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från ekonomichef
Riktlinjer för placering av pensionsmedel 2022-05-18 slutv

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställs och ersätter tidigare riktlinjer.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-05-05

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för placering av
pensionsmedel
Diarienummer 2022/311, löpnummer 1842/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställs och ersätter tidigare riktlinjer.

Sammanfattning
Riktlinjerna omfattar Ulricehamns kapitalförvaltning avseende kommunens
pensionsåtagande. Det övergripande syftet med att uppdatera riktlinjerna är att säkerställa
kapitalförvaltningen utifrån kommunens aktuella situation och rådande
marknadsförutsättningar. De föreslagna riktlinjerna ligger i linje med hur andra kommuner
och regioner i Sverige idag hanterar dessa frågor.
De huvudsakliga förändringarna berör risknivå samt etik och hållbarhet. Då uttag från
pensionsmedelsportföljen beräknas påbörjas 2040 föreslås riskacceptansen och därmed
också den förväntade avkastningen över tid höjas. För att öka riskspridningen föreslås
viktningen för svenska och globala aktier ändras från att tidigare ha en likavikt till att globala
aktier normalt ska utgöra 75% av den totala aktieportföljen. När det gäller etik och hållbarhet
förtydligar föreslagen skrivelse kommunens kriterier och förhållningsätt till exkludering,
inkludering och påverkan, och den är anpassad enligt branschpraxis för hur fondbolag
redovisar och agerar.

Ärendet
Enligt riktlinjerna i finanspolicyn ska kommunstyrelsen regelbundet se över policyn och
föreslå förändringar vid behov. Nuvarande styrdokument fastställdes 2020-02-27.
Riktlinjerna omfattar Ulricehamns kapitalförvaltning avseende kommunens
pensionsåtagande. Det övergripande syftet med att uppdatera riktlinjerna är att säkerställa
kapitalförvaltningen utifrån kommunens aktuella situation och rådande
marknadsförutsättningar.
Riktlinjerna har uppdaterats i syfte att förenkla hanteringen av kapitalförvaltningen
samtidigt som de ger kommunen möjlighet att arbeta effektivt utifrån hur
finansmarknaderna ser ut idag. De föreslagna riktlinjerna ligger i linje med hur andra
kommuner och regioner i Sverige idag hanterar dessa frågor.
De huvudsakliga förändringarna berör risknivå samt etik och hållbarhet vilka sammanfattas
under respektive rubrik nedan:
Risknivå
Avkastning och risk
Aktuella riktlinjer anger att ett långsiktigt perspektiv som står i överensstämmande med
pensionsåtagandets tidshorisont ska eftersträvas i förvaltningen.
Uttag från pensionsmedelsportföljen föreslås påbörjas när ett kapital har byggts upp
motsvarande 120 procent av värdet på pensionsskulden i ansvarsförbindelsen. Givet en
värdetillväxt enligt föreslagen målsättning och löpande amortering av skulden genom
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pensionsutbetalningar beräknas uttag påbörjas runt år 2040. Eftersom placeringshorisonten
är lång kan kommunen acceptera större svängningar i portföljen. En större riskacceptens
innebär en högre förväntad avkastning över tid.
I syfte att minska nedgången vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen
även fortsättningsvis styras dynamiskt. Enligt nuvarande riktlinje ska andelen aktier justeras
så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de
senaste 24 månaderna. Föreslagen förändringen innebär att portföljen i stället kan tappa 20
procent, vilket ger möjlighet till en högre andel aktier och därmed högre förväntad
avkastning över tid.
Målsättningen för den långsiktiga avkastningen på pensionsportföljen justeras till att uppgå
till minst KPI, plus fyra (4) procentenheter per år. Tidigare målsättningen var KPI, plus tre
(3) procentenheter per år
Fördelning mellan tillgångsslag
Limiter för de olika tillgångsslagen illustreras med en tabell med angivna minsta och
maximala nivåer. Tabellen har uppdaterats enligt den föreslagna målsättningen på KPI, plus
fyra (4) procentenheter samt kompletterats med en kolumn där normalvikter framgår. En
skillnad jämfört med aktuella riktlinjer är att normalvikter för svenska och globala aktier
föreslås ändras från att tidigare ha en likavikt till att globala aktier normalt ska utgöra 75
procent av den totala aktieportföljen. Den normala aktieandelen för svenska aktier blir
således 25 procent. Syftet med förändringen är att reducera den totala portföljrisken genom
större riskspridning.
Räntebärande instrument
Inom tillgångsslaget räntebärande värdepapper föreslås tabellen i nuvarande riktlinjer med
beskrivning av olika kreditbetyg för emittenter (utgivare) att ersättas med en text som i
sammandrag beskrivs nedan:
Den genomsnittliga räntebindningstiden för ränteportföljen föreslås uppgå till maximalt 5 år.
Placeringar i räntebärande värdepapper och räntefonder bör spridas mellan tillgångar med
olika finansiella egenskaper för att uppnå en rimlig balans mellan förväntad avkastning och
risk. För att hantera kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i första hand göras
genom placering i fonder. Dessa ska bestå av räntebärande papper med god kreditvärdighet
och riskspridning. Med god kreditvärdighet menas att kreditbetyget i genomsnitt ska vara
minst ”Investement Grade” enligt etablerat kreditvärderingsinstitut såsom Standard and
Poor's eller Moody's. Syftet med förändringen är att effektivisera förvaltningen och öka den
förväntade avkastningen till en fortsatt låg och väldiversifierad risknivå.
Etik och Hållbarhet
Föreslagen skrivelse förtydligar kommunens kriterier och förhållningsätt till exkludering,
inkludering och påverkan. Den är också anpassad enligt branschpraxis för hur fondbolag
redovisar och agerar. Utdrag ur föreslagna riktlinjer nedan:
Placeringar medges ej i företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från
produktion eller försäljning av vapen, kärnvapen, klusterbomber, personminor, kemiska eller
biologiska vapen, pornografi, kommersiell spelverksamhet eller tobaks- och alkoholvaror.
Vidare medges inte placeringar i företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från
utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska även på motsvarande sätt undvikas i företag
som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel
produktion och prospektering. Branschstandard för merparten av fondbolagen avseende
kontroversiella verksamheter är att ange en gräns på 5%. Detta för att säkerställa
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exkluderingskrav gentemot investerare. I praktiken innebär dock en gräns på 5% att
fondförvaltare aktivt undviker företag med produktion eller försäljning från kontroversiella
verksamheter enligt ovan.
För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen bör kommunen även använda sig av så
kallat positivt urval som innebär att placeraren aktivt väljer in innehav i stället för att välja
bort
Vid anlitande av extern förvaltare så ansvarar denne för att de hållbara riktlinjerna efterlevs i
förvaltningen. Förvaltaren ska årligen redovisa kommunens placeringar med utgångspunkt i
etik och hållbarhet.

Beslutsunderlag
1

Riktlinjer för placering av pensionsmedel 2022-05-18 slutv

Beslut lämnas till
Ekonomichef
Författningshandboken

Ulrica Fagerson
Ekonomichef

Strategi Program Plan

Policy

Styrdokument

RIKTLINJER FÖR
PLACERING AV
PENSIONSMEDEL

ANTAGET AV: Kommunfullmäktige
DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd]
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2022-07-01
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Ekonomichef
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1

Bakgrund

Kommunen har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pensioner och har avsatt medel för
detta ändamål. Pensionskapitalförvaltningen syftar primärt till att säkerställa
utbetalningarna hänförliga till pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, vilket avser
kommunens pensionsåtagande som byggts upp innan 1998.
Ett långsiktigt perspektiv som står i överensstämmande med åtagandets tidshorisont ska
eftersträvas i förvaltningen. Uttag från pensionsmedelsportföljen beräknas ske när ett kapital
har byggts upp motsvarande 120 procent av värdet på pensionsskulden i
ansvarsförbindelsen. Givet en värdetillväxt enligt aktuell målsättning och löpande amortering
av skulden genom pensionsutbetalningar beräknas uttag påbörjas runt år 2040.
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Syfte

Syftet med detta styrdokument är att ange riktlinjer för förvaltningen av pensionsportföljen.
I riktlinjerna anges bland annat:
 I vilka tillgångar och med vilka limiter portföljens medel får placeras
 Hur ansvaret för förvaltningen fördelas
 Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras
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Målsättning

3.1 Avkastning
Målsättningen är att den långsiktiga avkastningen på pensionsportföljen ska uppgå till minst
Konsumentprisindex, KPI, plus fyra (4) procentenheter per år, över en rullande tioårsperiod.

3.2 Övergripande riskbegränsning
I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen
styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 20
procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som
värdet den sista dagen varje månad).
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4

Placeringsregler

4.1 Tillåtna tillgångsslag
Pensionsportföljens tillgångar får placeras i följande tillgångsslag:
 Räntebärande värdepapper
 Aktierelaterade tillgångar
 Alternativa tillgångar

4.2 Fördelning mellan tillgångsslag
Fördelningen mellan olika tillgångsslag styrs i första hand av en dynamisk allokeringsmodell
(fördelningsmodell) med ett fastställt säkerhetsgolv. Säkerhetsgolvet anger hur mycket
portföljen får falla i värde jämfört med dess högsta värde de senaste 24 månaderna.
Säkerhetsgolvet är satt till 80 procent, vilket innebär att portföljens värde som mest får falla
med 20 procent jämfört med det högsta värdet de senaste 24 månaderna. Utifrån
säkerhetsgolvet på 80procent och ett antal andra parametrar såsom rådande ränteläge och
volatilitet på aktiemarknaden ger modellen en tillåten fördelning mellan aktie- och ränterisk i
portföljen.
I tabellen nedan anges limiter för fördelningen mellan olika tillgångsslag. Den normala
andelen aktier på 70 procent återspeglar andelen aktier vid full riskmarginal (20 procent).
Med riskmarginal avses i detta sammanhang avståndet till säkerhetsgolvet. Under perioder
då riskmarginalen väsentligt understiger 20 procent kommer också andelen aktier i
portföljen väsentligen understiga 70 procent.
Tabell 1: Tillgångsslag samt portföljens limiter i procent.

Allokering tillgångsslag
Räntebärande värdepapper
Aktier
-

Varav svenska aktier
Varav utländska aktier

Alternativa investeringar
Likvida medel

Min
10%
0%

Normal
30%
70%

Max
100%
90%

0%
50%

25%
75%

50%
100%

0%
0%

0%
0%

10%
10%

4.3 Utvärdering av portföljen
Vid utvärdering av portföljens avkastning ska denna jämföras med en indexsammansättning
med motsvarande nedsidesrisk. Med nedsidesrisk avses portföljens maximala nedgång från
högsta till lägsta portföljvärde givet aktuell tidsperiod.
Portföljens olika tillgångsslag ska även jämföras med relevant jämförelseindex såsom:
 50% OMRX Bond, 50% OMRX T-Bill för räntebärande tillgångar
 SIX Portfolio Return för svenska aktier
 Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK för utländska aktier
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Placeringsrestriktioner

5.1 Tillåtna instrument – räntebärande värdepapper
Med räntebärande värdepapper avses obligationer och certifikat samt fonder med innehav i
denna typ av värdepapper.

Ränterisk
Ränterisk innebär att marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller när det allmänna
ränteläget stiger, och omvänt. Ränterisken mäter portföljens exponering mot förändringar i
marknadsräntan. Ränterisken hanteras genom begränsning och/eller bevakning av
portföljens aggregerade löptid och får inte överstiga 5 år

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken för att en fordran inte betalas på utsatt tid och/eller med det
belopp som fordran utgör. För att hantera denna risk ska placeringarna fördelas mellan olika
emittenter (utgivare).
För att hantera kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i första hand göras
genom placering i fonder. Dessa ska bestå av räntebärande papper med god kreditvärdighet
och riskspridning. Med god kreditvärdighet menas i detta avseende ett genomsnittligt
kreditbetyg för placeringsportföljen på minst ”Investement Grade” enligt etablerat
kreditvärderingsinstitut såsom Standard and Poor's eller Moody's.

5.2 Tillåtna instrument – aktierelaterade tillgångar
Placeringar får ske i följande instrument och med nedan angivna begränsningar.






Placeringar får ske i aktier vilka är upptagna till handel på auktoriserad börs eller
reglerad marknad, eller som förväntas noteras på sådan börs inom kort och som står
under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU, EES eller i
Schweiz.
Placeringar ska göras med god spridning mellan företag, branscher och geografiska
områden.
Handel får endast förekomma i aktier med tillfredsställande likviditet.
Placeringar i aktier får ske genom förvärv av andelar i fonder under förutsättning att
fondens placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med reglerna i detta
styrdokument. Fonderna ska stå under tillsyn av myndighet i EU-land, EES-land eller
Schweiz.

5.3 Begränsning av tillgångar per emittent
Tillgångar som hänförs till enskild emittent (utgivare), eller emittenter inom samma koncern,
får uppgå till högst tio procent av de totala tillgångarna inom tillgångsslagen räntebärande
och aktier. Undantag från denna begränsning görs för placeringar i värdepapper utgivna av,
eller garanterade av, svenska staten. Undantag från denna begränsning görs även för
placeringar i värdepapper utgivna av Kommuninvest.
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5.4 Tillåtna instrument – alternativa placeringar
Med syftet att minska den totala risken (volatiliteten) i portföljen kan man kombinera
traditionella tillgångsslag (aktier och ränta) med s.k. alternativa placeringar. Alternativa
placeringar har låg korrelation till traditionella tillgångsslag, d v s uppvisar ett annat
avkastningsmönster, vilket är positivt för den totala portföljen.
Exempel på alternativa placeringar är hedgefonder, onoterade aktier (s.k. Private Equity),
råvaror, valutor och realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar).
Godkända instrument inom tillgångsslaget alternativa placeringar är:




Hedgefonder med god likviditet (Ingen enskild hedgefond får utgöra en större andel
än 5 procent av den totala portföljen.)
Private Equityfonder med god likviditet
Råvarufonder med god likviditet

God likviditet betyder att produkten normalt ska ha åtminstone månatlig handel.
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Regler för förvaltning

6.1 Motparter
Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är värdepappersinstitut
som har Finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans
räkning i eget namn, enligt lagen om värdepappersmarknaden 2 kap 1 § (2007:528).
Vid investering i fonder gäller att fondbolag ska ha tillstånd från Finansinspektionen, eller
motsvarande myndighet inom EU, EES eller Schweiz.

6.2 Förvar
Pensionsportföljens tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut med
Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt lagen om
värdepappersmarknaden (2007:528).

6.3 Valutarisk
Valutarisken anger portföljens känslighet för förändringar i den svenska kronans värde
kontra utländska valutor. Utgångspunkten vid förvaltning av kommunens portfölj är att
begränsa valutarisken.
Följande gäller i respektive tillgångsslag:



Räntebärande värdepapper ska valutasäkras då valutarisken i annat fall skulle bli den
dominerande risken i placeringen.
Aktieplaceringar valutasäkras normalt sett inte då valutarisken ingår som en mindre
del i den totala risken i placeringar i aktier på utländska marknader.
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6.4 Belåning
Tillgångarna i det förvaltade kapitalet får inte belånas. Räntor och utdelningar eller
motsvarande avkastning på fondens tillgångar ska återinvesteras.

6.5 Extern förvaltare
Pensionsportföljen kan förvaltas internt eller externt.

Extern förvaltares behörighet
Förvaltaren ska:





ha finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella
instrument enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller
vara ett institut i annat EU-land, EES eller Schweiz, som har tillstånd motsvarande
det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ, eller
vara investeringsrådgivare som inför varje investeringsbeslut inhämtar kommunens
godkännande.

Vid beslut att anlita extern förvaltare/investeringsrådgivare av hela eller delar av
pensionsportföljens tillgångar ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal där förvaltaren
bl.a. åtar sig att följa de riktlinjer som anges i detta styrdokument.
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Etik och hållbarhet

För samtliga av kommunens placeringar gäller att förvaltningen ska ske med etisk hänsyn –
för en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv.
Kommunen har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer de
internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns formulerade i
FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning.
Placeringar medges ej i företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från
produktion eller försäljning av vapen, kärnvapen, klusterbomber, personminor, kemiska eller
biologiska vapen, pornografi, kommersiell spelverksamhet eller tobaks- och alkoholvaror.
Vidare medges inte placeringar i företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från
utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska även på motsvarande sätt undvikas i företag
som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel
produktion och prospektering. Branschstandard för merparten av fondbolagen avseende
kontroversiella verksamheter är att ange en gräns på 5%. Detta för att säkerställa
exkluderingskrav gentemot investerare. I praktiken innebär dock en gräns på 5% att
fondförvaltare aktivt undviker företag med produktion eller försäljning från kontroversiella
verksamheter enligt ovan.
För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen bör kommunen även använda sig av så
kallat positivt urval som innebär att placeraren aktivt väljer in innehav i stället för att välja
bort. Kommunen ska sträva efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att lösa
klimatutmaningarna eller som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa
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investeringar kan göras inom ramen för riktlinjerna ovan men i de fall det rör sig om
investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna avvika från dessa. Detta förutsätter dock
att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i lösnings- eller omställningsbolag efter
en tydlig investeringsprocess med regelbunden uppföljning. Med påverkansfond
(impactfond) menas en fond som investerar med tydlig avsikt att skapa sociala och
miljömässiga effekter tillsammans med ekonomisk avkastning.
Vid anlitande av extern förvaltare så ansvarar denne för att de hållbara riktlinjerna efterlevs i
förvaltningen. Förvaltaren ska årligen redovisa kommunens placeringar med utgångspunkt i
etik och hållbarhet.
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Rapportering

Ekonomichefen ansvarar för rapporter som minst innehåller nedanstående uppgifter:







Tillgångarnas marknadsvärde, totalt och per instrument.
Pensionsportföljens avkastning från årets början. Avkastning ska redovisas i absoluta
tal och jämfört med referensportföljen.
Genomsnittlig räntebindningstid (duration) för räntebärande värdepapper
Eventuella avvikelser från placeringsreglerna i dessa riktlinjer inklusive etiska regler,
avvikelsernas orsak samt vidtagna åtgärder
Eventuella rapporter om onormala händelser i placeringsverksamheten, händelsens
orsak samt vidtagna åtgärder
Större förändringar i innehavet

Ovanstående ska rapporteras till kommunstyrelsen tertialvis.
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Intern kontroll

9.1 Syfte
Den interna kontrollen ska säkerställa att kapitalförvaltningen sker inom ramen för
fastställda riktlinjer samt förebygga avsiktliga eller oavsiktliga fel i de administrativa
rutinerna.

9.2 Förvaltning i egen regi
Placeringar och administration ska utföras av olika personer inom förvaltningen.
Skriftligt beslutsunderlag ska upprättas för alla placeringar och andra affärer inför varje
avslut.
Dokumentation av alla affärshändelser ska sparas som räkenskapsmaterial och som underlag
till rapporteringen av delegationsbeslut.
Alla personer i förvaltningen som deltar i arbetet med pensionsportföljs-förvaltningen ska
omedelbart rapportera onormala händelser inom placeringsverksamheten till kommunchef.
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9.3 Förvaltning i extern regi
Vid avtal med extern förvaltare ska det säkerställas att den interna kontrollen i extern
förvaltning uppfyller minst samma krav som dessa riktlinjer ställer vid förvaltning i
kommunens regi.
Ekonomifunktionen ska löpande stämma av bokförda affärer och redovisade innehav av
värdepapper mot avräkningsnotor från den externa förvaltaren.
Varje månad ska ekonomifunktionen följa upp att den externa förvaltningen följer de
placeringsregler som anges i förvaltningsavtalet.

10 Ansvarsfördelning
10.1 Kommunfullmäktige
Det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för förvaltningen av
pensionsportföljen och ska fastställa föreskrifter för förvaltningen, i enlighet med
kommunallagen.

10.2 Kommunstyrelsen
Det är kommunstyrelsens ansvar att:




Besluta om eventuell extern förvaltning av hela, eller delar av, pensionsportföljen.
Följa pensionsportföljens utveckling i enlighet med detta styrdokument
Vid behov föreslå uppdatering av dessa riktlinjer

10.3 Ekonomichef
Det är ekonomichefens ansvar att operativt ansvara för förvaltningen av pensionsmedel. Det
omfattar ansvar för att:








Angivna riktlinjer efterlevs, samt att finansiella avtal och transaktioner sker inom
angivna ramar.
Vid behov initiera och utarbeta förslag till uppdatering av riktlinjerna.
Företräda kommunen gentemot externa motparter.
Vid behov genomföra upphandling och utvärdering av extern förvaltare och/eller
investeringsrådgivare.
Tertialvis rapportera till kommunstyrelsen.
I övrigt rapportera omständigheter som påverkar förvaltningen av pensionsportföljen
till kommunstyrelsen.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-02
Sida 1 av 1

§ 176/2022

Svar på motion om jämställdhet
Dnr 2021/119

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan
för jämställdhet som innefattar jämställdhetsutbildning samt hur arbetet ska utvärderas och
återrapporteras.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Claesson (S) och Inga-Kersti Skarland (S)
att kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad jämställdhetsutbildning
som innefattar alla kommunens verksamheter samt politiker. Att förvaltningen får i uppdrag
att snarast förnya handlingsplanen för jämställdhet och att arbetet ska utvärderas och
rapporteras till kommunstyrelsen.
Utifrån internationella konventioner, nationell politik och regional strategi, där vi har tecknat
en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen, bedömer förvaltningen att en ny handlingsplan
behöver tas fram. För att kunna arbeta med jämställdhet behövs kunskap och utbildning i
frågan. Motionens förslag om återkommande verksamhetsanpassad utbildning, även till
politiker, föreslås därför lyftas in i arbetet med den nya handlingsplanen. Hur arbetet med
jämställdhet ska återrapporteras föreslås också behandlas i den nya handlingsplanen.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att motionen antas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-04-24 från kanslichef
Motion jämställdhet

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan
för jämställdhet som innefattar jämställdhetsutbildning samt hur arbetet ska utvärderas och
återrapporteras.

Förslag till beslut på mötet
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-04-25

Tjänsteskrivelse Svar på motion om jämställdhet
Diarienummer 2021/119, löpnummer 1667/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan
för jämställdhet som innefattar jämställdhetsutbildning samt hur arbetet ska utvärderas och
återrapporteras.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Claesson (S) och Inga-Kersti Skarland (S)
att kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad jämställdhetsutbildning
som innefattar alla kommunens verksamheter samt politiker. Att förvaltningen får i uppdrag
att snarast förnya handlingsplanen för jämställdhet och att arbetet ska utvärderas och
rapporteras till kommunstyrelsen.
Utifrån internationella konventioner, nationell politik och regional strategi, där vi har tecknat
en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen, bedömer förvaltningen att en ny handlingsplan
behöver tas fram. För att kunna arbeta med jämställdhet behövs kunskap och utbildning i
frågan. Motionens förslag om återkommande verksamhetsanpassad utbildning, även till
politiker, föreslås därför lyftas in i arbetet med den nya handlingsplanen. Hur arbetet med
jämställdhet ska återrapporteras föreslås också behandlas i den nya handlingsplanen.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att motionen antas.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Claesson (S) och Inga-Kersti Skarland (S)
att kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad jämställdhetsutbildning
som innefattar alla kommunens verksamheter samt politiker. Att förvaltningen får i uppdrag
att snarast förnya handlingsplanen för jämställdhet och att arbetet ska utvärderas och
rapporteras till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-16 § 322 att teckna en avsiktsförklaring med
Länsstyrelsen gällande strategin Ett jämställt Västra Götaland. Avsiktsförklaring
undertecknades formellt 2015-01-20. Strategin har reviderats och förlängts ett antal gånger
och avsiktsförklaringen är fortsatt gällande. Avsiktsförklaringen innebär att:





Kommunen avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till
det övergripande strategiarbetet
Kommunledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar för förankring i den egna
organisationen
Kommunledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen
Kommunen ansvarar för att ta fram en lokal handlingsplan.

En handlingsplan för jämställdhet antogs av kommunstyrelsen 2016-03-09 § 91. I den
beskrivs 7 uppdrag, alla med utgångspunkt i något av Länsstyrelsens tre strategiområden, se
nedan. Uppdragen har återrapporterats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i

2021/119, 1667/2022 2(3)
samband med årsredovisningen i bilagan Årsredovisning planer och uppdrag. Alla uppdrag
har avslutats utom ett.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 76 att Handlingsplanen för jämställdhet skulle
utgå även om ett uppdrag kvarstår. Uppdraget som gäller jämställdhetsanalys av
styrdokument, bedöms vara under genomförande inför revideringen av styr- och
ledningssystem.
HR-funktionen har också en jämställdhetsplan. Denna kommer att ersättas med en plan för
aktiva åtgärder mot diskriminering. Anledningen är att lagstiftningen har ändrats och att alla
diskrimineringsgrunder ska hanteras i den nya planen och inte enbart jämställdhet.
Laglighet
Jämställdhet är en fråga på många nivåer. Internationellt finns bland annat FN:s
kvinnokonvention där det bland annat framgår att konventionsstaterna ska vidta åtgärder för
att avskaffa diskriminering av kvinnor i landet politiska och offentliga liv, avskaffa
diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden och angripa beteendemönster som är
stereotypa och som framställer det ena könet som bättre eller sämre än det andra.
Den svenska jämställdhetspolitiken har sedan 2006 som övergripande mål att Kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det övergripande målet delas
upp i 6 delmål:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en strategi för jämställdhet i hela länet.
Strategin bygger på de 6 nationella jämställdhetsmålen och utifrån dessa har tre strategiska
fokusområden valts ut:
1. Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
2. Hälsa och makt
3. Mäns våld mot kvinnor och makt
Att ta fram en ny handlingsplan för jämställdhet bedöms följa de intentioner som finns
internationellt, nationellt och regionalt. Vi har också tecknat en avsiktsförklaring med
Länsstyrelsen i Västra Götaland där det står utskrivet att en del av det är att ha en sådan
handlingsplan.
Barnkonventionen
Enligt barnkonventionen har barn rätt att komma till tals i alla beslut som berör dem. Ett
beslut om att upprätta en ny handlingsplan bedöms inte beröra barn direkt. Beroende på vad
den nya handlingsplanen föreslår kan det möjligtvis bli aktuellt i ett senare skede.
Ekonomi
Att ta fram en ny handlingsplan för jämställdhet medför inga extra kostnader utan ryms
inom befintlig budget. I arbetet med den nya handlingsplanen skulle eventuellt vissa uppdrag
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kunna tillkomma som skulle kunna innebära utökade kostnader. Dessa får då behandlas
inom ordinarie arbete med budgetarbetet där ambitionsnivå och resurser kan regleras.
Jämställdhet
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. Jämställdhet
handlar i grunden om mänskliga rättigheter, rättvisa och demokrati. Det innebär att kvinnor
och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv.
Det innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter inom livets alla områden.
En jämställdhetsplan bedöms kunna få positiva effekter för jämställdhetsarbetet i
kommunen. Det ett sätt att synliggöra att det är en fråga som kommunen bedömer som viktig
att arbeta med och att på så vis förbättra förutsättningarna för ett arbete som kan innebära
större jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen.
Jämlikhet
Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet eftersom det avser lika möjligheter,
skyldigheter och rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället. För att
det ska råda jämlikhet krävs därför jämställdhet, det går inte att nå ett jämlikt samhälle utan
att det är jämställt.
En ny handlingsplan för jämställdhet bedöms därför också kunna få positiva effekter utifrån
jämlikhetsperspektivet.
Förvaltningens bedömning
Utifrån internationella konventioner, nationell politik och regional strategi, där vi har tecknat
en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen, bedömer förvaltningen att en ny handlingsplan
behöver tas fram. För att kunna arbeta med jämställdhet behövs kunskap och utbildning i
frågan. Motionens förslag om återkommande verksamhetsanpassad utbildning, även till
politiker, föreslås därför lyftas in i arbetet med den nya handlingsplanen. Hur arbetet med
jämställdhet ska återrapporteras föreslås också behandlas i den nya handlingsplanen.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att motionen antas.

Beslutsunderlag
1

Motion jämställdhet

Beslutet lämnas till
Kanslichef

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Maria Winsten
Kommunsekreterare
Kanslifunktionen

Ulricehamn
2021-02-22

Vad är jämställdhet?
Vi socialdemokrater har under en väldigt lång tid arbetat för ett mer jämställt Sverige.
Vi anser att alla människor har samma värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning
eller tjockleken på plånboken.
De senaste åren har vi fått erfara att jämställdheten har tagit ett steg tillbaka. Unga
människor har ett mindre intresse av jämställdhet idag än för några år sedan, speciellt
unga män. I Ulricehamns kommun sker regelbundet kränkningar av unga kvinnor
och flickor även i skol- och idrottsmiljö. Det kanske mest allvarliga när man tittar på
problemet i sin helhet är att man normaliserat detta till den grad att man kallar det
vardag.
Vem bär ansvaret för det här kan man fråga sig? Är det skolan, föräldrarna,
idrottsföreningarna eller ungdomarna själva?
När vi socialdemokrater började granska jämställdheten lite närmare i Ulricehamns
kommun såg vi att vi har misslyckats på många plan. Vi ser en strukturell sexism och
rasism. Kvinnorna i vår kommun bär fortfarande huvudansvaret för barn och hem. De
arbetar deltid och har de höga sjuktalen. När man har ansvar för föräldraledighet,
VAB eller har hög sjukfrånvaro så är det svårt att klättra på lönestegen. Kvinnorna har
lägre lön än män, trots att de utför samma arbete. Det är också så att de traditionella
kvinnoyrkena har en lägre status.
Vi ser att det är svårt för kvinnor, speciellt för utlandsfödda kvinnor, att få ett
högkvalificerat jobb även om de har den utbildning som krävs.
Det är främst kvinnor som utsätts för våld i en nära relation av en man.
Hur löser vi då problemen? Först och främst måste vi lära våra ungdomar vilka
normer som vårt samhälle är byggt på. Vi måste börja prata om de svåra ämnena och
detta tidigt i god tid. Barn gör inte som vuxna säger, de gör som vuxna gör. Vi måste
börja tala om och synliggöra hur vi river de strukturella murarna. Ett icke jämställt
samhälle kostar årligen kommunen och staten mycket pengar. Delvis som minskade
skatteintäkter men även i riktade insatser som är resurskrävande.

Ulricehamn
2021-02-22

Ett icke jämställt samhälle orsakar mycket lidande. Bakom varje sjuktal befinner sig
en människa som är för sjuk för att arbeta. Bakom varje brottsoffer finns en människa
i djup kris.

Socialdemokraterna yrkar härmed:
Att

kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad
jämställdhets-utbildning som innefattar alla kommunens verksamheter
samt politiker.

Att

förvaltningen får i uppdrag att snarast förnya handlingsplanen för
jämställdhet.

Att

arbetet ska utvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen.

Emma Claesson (S)

Inga-Kersti Skarland

(S)
Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-02
Sida 1 av 1

§ 177/2022

Svar på motion om tvåtaktsmotorer
Dnr 2022/135

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala kompetensen att
meddela ett generellt beslut om förbud mot tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och
vattendrag.
Motionens övriga förslag får anses vara tillgodosedda med hänvisning till att redovisning sker
i detta svar.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att ett förbud mot
tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag ska utredas, samt vart gränsen går för
äldre motorer. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen. Förslaget grundar sig i
den negativa påverkan på miljön och i förlängningen människors hälsa som användningen av
dessa motorer skapar.
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot
tvåtaktsmotorer är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för ett
kommunalt beslut.
Vad gäller ålder på äldre motorer och utsläpp, visar en undersökning av kolväteutsläpp i
procent av bränsleförbrukningen som har genomförts att tvåtaktsmotorer med förgasare av
årsmodell 1998 och tidigare har ett kolväteutsläpp på över 30 %. För senare årsmodeller
uppgår utsläppen av kolväte till 10%.
Bedömningen görs att det är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för
ett kommunalt beslut att införa ett generellt förbud mot äldre tvåtaktsmotorer i kommunens
sjöar och vattendrag.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-04-22 från tf. samhällsbyggnadschef
Motion om tvåtaktsmotorer

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala kompetensen att
meddela ett generellt beslut om förbud mot tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och
vattendrag.
Motionens övriga förslag får anses vara tillgodosedda med hänvisning till att redovisning sker
i detta svar.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-04-22

Tjänsteskrivelse Svar på motion om tvåtaktsmotorer
Diarienummer 2022/135, löpnummer 1639/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala kompetensen att
meddela ett generellt beslut om förbud mot tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och
vattendrag.
Motionens övriga förslag får anses vara tillgodosedda med hänvisning till att redovisning sker
i detta svar.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att ett förbud mot
tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag ska utredas, samt vart gränsen går för
äldre motorer. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen. Förslaget grundar sig i
den negativa påverkan på miljön och i förlängningen människors hälsa som användningen av
dessa motorer skapar.
I 2 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) regleras den grundläggande kompetensen
för kommuner och regioner. I bestämmelsen anges att kommuner och regioner själva får ha
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens
eller regionens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en
annan kommun, en annan region eller någon annan. Att införa ett generellt förbud mot
tvåtaktsmotorer är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för ett
kommunalt beslut.
Vad gäller ålder på äldre motorer och utsläpp, visar en undersökning av kolväteutsläpp i
procent av bränsleförbrukningen som har genomförts att tvåtaktsmotorer med förgasare av
årsmodell 1998 och tidigare har ett kolväteutsläpp på över 30 %. För senare årsmodeller
uppgår utsläppen av kolväte till 10%.
Bedömningen görs att det är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för
ett kommunalt beslut att införa ett generellt förbud mot äldre tvåtaktsmotorer i kommunens
sjöar och vattendrag.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att ett förbud mot
tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag ska utredas, samt vart gränsen går för
äldre motorer. Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen. Förslaget grundar sig i
den negativa påverkan på miljön och i förlängningen människors hälsa som användningen av
dessa motorer skapar.
Transportstyrelsen har kartlagt utsläppen från fritidsbåtar. Kartläggningen visar att de
största utsläppen kommer ifrån äldre tvåtaktsmotorer med förgasarteknik. Denna motortyp
står för 65 % av utsläppen av kolväten, trots att motortypen bara står för 18 % av det totala
antalet motorer.

2022/135, 1639/2022 2(3)
Nya tvåtaktsmotorer är avsevärt bättre ur miljösynpunkt och därför bör det finnas en
avgränsning där äldre motorer av denna typ fasas ut från våra sjöar och vattendrag och i
förlängningen förbjuds.
Länsstyrelsen är den myndighet som enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken kan besluta att ett
mark- eller vattenområde får förklaras som vattenskyddsområde för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för en vattentäkt. För ett
vattenskyddsområde ska meddelas sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga
över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Syftet med
föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet
uppnås. De inskränkningar i de enskildas rätt att använda mark och vatten får inte vara mer
långtgående än vad som krävs för att uppnå detta syfte. Det finns kommuner där det har
införts ett förbud mot användning av tvåtaktsmotorer i dessa föreskrifter, med grund i risken
för påverkan på ytvattentäkt. I Ulricehamns kommun finns enbart grundvattentäkter och ett
förbud skulle därmed inte kunna motiveras med risk för påverkan som grund.
I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) finns rätt för
kommuner att i vissa angivna fall meddela lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för
människors hälsa. Av 40 § FMH framgår att lokala hälsoskyddsföreskrifter bland annat får
innehålla bestämmelser om skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter, men då
bestämmelserna måste grunda sig i ett skydd för människors hälsa, kan regleringar inte
heller där införas med motivering i skyddet för människors hälsa.
Havs och vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) enligt
havsmiljöförordningen. Programmet omfattar perioden 2022–2027. En av åtgärderna
(åtgärd 41) i programmet tar sikte på en aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på
fritidsbåtar. Åtgärd 41 syftar till att miljökvalitetsnormen B.1 ska kunna följas.
Miljökvalitetsnormen handlar om att tillförseln av farliga ämnen från mänsklig verksamhet
ska minska tills den inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus
uppnås. Transportstyrelsen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och
Naturvårdsverket ska finansiera utredningar där olika möjliga utfasningsmetoder bedöms.
Om skrotningspremier aktualiseras kommer detta att medföra behov av ökad statlig
finansiering. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan,
vilken ännu inte är fastställd.
Ett förbud för tvåtaktsmotorer skulle innebära koordinering av följande lagstiftningar:
•EU:s regelverk Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november
2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar
•Vattendirektivet (2000/60/EG)359 Direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG)360
•Miljökvalitetsnormerna för vatten meddelade med stöd av vattenförvaltningsförordningen
(2004:660).
Då regelverket omfattar såväl EU- rätt som nationell lagstiftning är bedömningen att frågan
ligger utanför den kommunala kompetensen, och att ett förbud inte är möjligt att införa.
Utredningen rör havsmiljön, men då det är Transportstyrelsen som har fått uppdraget borde
en utfasning, åtminstone i förlängningen, också omfatta insjöar. Eftersom uppdraget är nytt
och inte slutfört är det svårt att veta vad som kommer att gälla.
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En undersökning av kolväteutsläpp i procent av bränsleförbrukningen som har genomförts
visar att tvåtaktsmotorer med förgasare av årsmodell 1998 och tidigare har ett kolväteutsläpp
på över 30 %. För senare årsmodeller uppgår utsläppen av kolväte till 10%.
Bedömningen görs att det är en fråga för nationell lagstiftning och ligger inte inom ramen för
ett kommunalt beslut att införa ett generellt förbud mot äldre tvåtaktsmotorer i kommunens
sjöar och vattendrag.

Beslutsunderlag
1

Motion om tvåtaktsmotorer

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Andreas Ekman
Tf. Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Joanna Miklos-Svan
Enhetschef miljö
Miljöenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Motion om tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag
Det finns idag drygt 750 000 sjödugliga fritidsbåtar i Sverige. Var tredje motor i en fritidsbåt
är äldre än 25 är. Tvåtaktsmotorer är relativt enkla konstruktioner som håller länge. Gamla
motorer har låg verkningsgrad och är därmed stora miljöbovar, 30 % av bränslet går
oförbränt rakt ut i vattnet.
Detta har en stor negativ påverkan på allt liv i våra sjöar och vattendrag och det påverkar i
slutändan oss människor som bor och lever runt sjöarna. Flera studier har visat att mängden
gift efter gamla tvåtaktsmotorer i vattnet är tillräckligt hög för att påverka alger, bakterier,
fiskar och kräftdjur, bland annan dör fiskäggen och fiskyngel kan få missbildningar.
Transportstyrelsen har kartlagt utsläppen från fritidsbåtar. Kartläggningen visar att de
största utsläppen kommer ifrån äldre tvåtaktsmotorer med förgasarteknik. Denna motortyp
står för 65 % av utsläppen av kolväten, trots att motortypen bara står för 18 % av det totala
antalet motorer.
Nya tvåtaktsmotorer är avsevärt bättre ur miljösynpunkt och därför bör det finnas en
avgränsning där äldre motorer av denna typ fasas ut från våra sjöar och vattendrag och i
förlängningen förbjuds.
Vi Socialdemokrater föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

Utreda ett förbud mot äldre tvåtaktsmotorer I kommunens sjöar och vattendrag

-

Utreda var gränsen för äldre motorer går

-

Utredningarna ska redovisas för kommunstyrelsen

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Klas Redin(s)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-02
Sida 1 av 2

§ 178/2022

Svar på motion om fri pedagogisk lunch för VFUstudenter
Dnr 2017/781

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning erbjuds
fri pedagogisk lunch.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Ulricehamns kommuns regler för pedagogiska
måltider så att det av reglerna framgår att även lärarstudenter under sin
verksamhetsförlagda utbildning omfattas av reglerna.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns
kommun, för att ses som en attraktiv arbetsgivare, inför fri pedagogisk lunch för VFUstudenter.
Av Skatteverkets regelverk ”undantag från kostförmån” framgår följande: ”Förmån av fri eller
subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och
fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller
motsvarande för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogiska måltider.”
Enligt regelverket gäller undantaget lärare eller annan personal, men även lärarstudenter
som har verksamhetsförlagd utbildning kan omfattas av undantaget från kostförmån.
Ulricehamns kommun antog i november 2015 regler för pedagogiska måltider och gäller för
vårdpersonal och personal inom skolan.
I reglerna refereras till Skatteverkets regelverk och därutöver klargörs att den pedagogiska
måltiden ska ingå i personalens arbetstid vilket tydligt ska framgå i personalens
arbetsschema eller i beskrivningen av personalens arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-04-27 från barn- och utbildningschef
Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning erbjuds
fri pedagogisk lunch.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Ulricehamns kommuns regler för pedagogiska
måltider så att det av reglerna framgår att även lärarstudenter under sin
verksamhetsförlagda utbildning omfattas av reglerna.

Förslag till beslut på mötet

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-02
Sida 2 av 2
Mikael Levander (NU) och Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till
beslut.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-04-27

Tjänsteskrivelse Svar på motion om fri pedagogisk
lunch för VFU-studenter
Diarienummer 2017/781, löpnummer 1693/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen antas genom att lärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning erbjuds
fri pedagogisk lunch.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Ulricehamns kommuns regler för pedagogiska
måltider så att det av reglerna framgår att även lärarstudenter under sin
verksamhetsförlagda utbildning omfattas av reglerna.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns
kommun, för att ses som en attraktiv arbetsgivare, inför fri pedagogisk lunch för VFUstudenter.
Av Skatteverkets regelverk ”undantag från kostförmån” framgår följande: ”Förmån av fri eller
subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och
fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller
motsvarande för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogiska måltider.”
Enligt regelverket gäller undantaget lärare eller annan personal, men även lärarstudenter
som har verksamhetsförlagd utbildning kan omfattas av undantaget från kostförmån.
Ulricehamns kommun antog i november 2015 regler för pedagogiska måltider och gäller för
vårdpersonal och personal inom skolan.
I reglerna refereras till Skatteverkets regelverk och därutöver klargörs att den pedagogiska
måltiden ska ingå i personalens arbetstid vilket tydligt ska framgå i personalens
arbetsschema eller i beskrivningen av personalens arbetsuppgifter.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige konstaterar Mikael Levander (NU) att lärarstudenter
som kommer till Ulricehamns kommun för sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inte
har rätt att äta kostnadsfri pedagogisk lunch med elever. Vill lärarstudenterna äta med
eleverna får de alltså betala.
Om Ulricehamns kommun ska ses som en attraktiv arbetsgivare och kunna locka till sig
studenter och framtida pedagoger så ska kommunen inte vara dumsnål. Mikael Levander
föreslår därför att Ulricehamns kommun inför fri pedagogisk lunch för de lärarstudenter som
har sin verksamhetsförlagda utbildning i Ulricehamn.
Lagstiftning/föreskrifter
För att en måltid ska bedömas som en pedagogisk måltid ska personalen sitta med vid
samma bord som barnen/eleverna, äta den mat som serveras samt ha tillsynsansvar.
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Av Skatteverkets regelverk ”undantag från kostförmån” framgår följande: ”Förmån av fri eller
subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och
fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller
motsvarande för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogiska måltider.”
Enligt regelverket gäller undantaget lärare eller annan personal, men även lärarstudenter
som har verksamhetsförlagd utbildning kan omfattas av undantaget från kostförmån.
Ulricehamns kommun antog i november 2015 regler för pedagogiska måltider och gäller för
vårdpersonal och personal inom skolan.
I reglerna refereras till Skatteverkets regelverk och därutöver klargörs att den pedagogiska
måltiden ska ingå i personalens arbetstid vilket tydligt ska framgå i personalens
arbetsschema eller i beskrivningen av personalens arbetsuppgifter.
Omvärldsbevakning
Vid en granskning av vilka regler för pedagogiska måltider som gäller i andra kommuner
framkommer att flera kommuner har utformat liknande regler som Ulricehamns kommun.
Vårgårda kommun är en kommun som i sina regler för pedagogiska måltider har en skrivning
som särskilt fokuserar på lärarstudenter som har verksamhetsförlagd undervisning. I deras
regler anges följande: ”För att välkomna VFU-studenter till Vårgårda kommun och stärka
samarbetet med högskola/universitet erbjuds VFU-studenter att äta pedagogisk måltid
kostnadsfritt.” Kostnaden baseras på Vårgårda kommuns självkostnadspris för frukost, lunch
och mellanmål.
Ekonomi
Den verksamhetsförlagda undervisningen bedrivs under 20 veckor och fördelas på lite olika
sätt då de olika lärosätena lägger upp undervisningen som de själva vill. Det kan innebära att
några studenter inte är ute på praktik vissa terminer och andra studenter har praktik 5 eller
10 veckor under en termin. Oavsett lärosäte och utbildningsinriktning har en lärarstudent
dock alltid 20 veckors verksamhetsförlagd undervisning.
Inom Ulricehamns kommun kostar en pedagogisk lunch i dag 11 kronor. Det innebär att den
sammanlagda lunchkostnaden för en lärarstudent uppgår till 1 100 kronor under 20 veckor,
motsvarar 100 undervisningsdagar.
Under kalenderåret 2021 tog sektor lärande emot 113 lärarstudenter inom de olika
verksamheterna.
Då antalet praktikveckor varierar är det svårt att beräkna den totala kostnaden per
kalenderår. För att ändå få en bild av den årliga kostnaden kan den verksamhetsförlagda
utbildningen fördelas jämnt över de år som utbildningen pågår, exempelvis med 5 veckor per
år under de fyra år som lärarutbildningen F-9 pågår. Detta skulle i så fall ge en kostnad på
275 kronor per lärarstudent och år. Med motsvarande antal lärarstudenter som under 2021
skulle den sammanlagda lunchkostnaden för ett kalenderår därmed uppgå till 31 075 kronor.

Beslutsunderlag
1

Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter
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Beslutet lämnas till
Barn- och utbildningschef

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Gunnar Scorénius
Utredare
Sektor lärande

Kommunfullmäktige i Ulricehamn

Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter
När lärarstudenter kommer till Ulricehamns kommun och gör sin verksamhetsförlagda
utbildning (VFU) har de inte rätt att äta kostnadsfri pedagogisk lunch med elever. Vill de äta
med eleverna får de betala! Om Ulricehamns kommun ska ses som en attraktiv arbetsgivare
och kunna locka till sig studenter och framtida pedagoger så ska vi inte vara dumsnåla.
Därför föreslår vi:
Att Ulricehamns kommun inför fri pedagogisk lunch för VFU-studenter.
Ulricehamn 2017-11-22
Mikael Levander
Nya Ulricehamn

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-02
Sida 1 av 1

§ 179/2022

Svar på motion om ökad självbetjäning på
skolbiblioteken
Dnr 2016/68

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att arbetet i nuläget bör prioritera en utökning av antalet
fackutbildade skolbibliotekarier samt en ökad bemanning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns
kommun utreder möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid skolbiblioteken
i kommunen, med målet att frigöra biblioteksresurser till det pedagogiska arbetet.
Aktuellt läge vad det gäller självbetjäning:
 Mediatek Tingsholm, som är skolbibliotek för Tingsholmsgymnasiet och
Vuxenutbildningen, har en utlånings- och återlämningsautomat
 Övriga skolor har inga utlåningsstationer med självbetjäning
Det pågår för närvarande ett arbete inom sektor lärande (grundskolan) i syfte att utöka
antalet fackutbildade skolbibliotekarier och även utöka bemanningen så att alla skolor och
därmed alla elever får del av kärnkompetenserna kring källkritik, informationssökning,
bokprat, ge enskilda tips kring boktips, utveckla läskompetens, bokförsörjning och andra
kompetenser. Alla dessa kompetenser ökar möjligheten att skolbiblioteket ska bli en
medpedagogisk verksamhet.
Vid införskaffande av en utlåningsstation, motsvarande den som finns vid gymnasiet/
vuxenutbildningen, till samtliga 13 skolenheter som idag inte har en utlåningsstation så
innebär det en sammanlagd kostnad på 650 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden för
licenser, service och support uppgår till 91 000 kronor per år. Vad den faktiska kostnaden
blir och vilken typ av utrustning som blir aktuell går dock inte att säga då detta är beroende
på den upphandling som behöver göras.
Införs självskanning på alla skolenheter är det av vikt att systemet anpassas till målgruppen.
Det kan därför finnas ett behov av olika bibliotekssystem beroende på om målgruppen är
elever i lågstadiet eller gymnasiet.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-04-28 från barn- och utbildningschef
Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att arbetet i nuläget bör prioritera en utökning av antalet
fackutbildade skolbibliotekarier samt en ökad bemanning.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-04-28

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad
självbetjäning på skolbiblioteken
Diarienummer 2016/68, löpnummer 1715/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att arbetet i nuläget bör prioritera en utökning av antalet
fackutbildade skolbibliotekarier samt en ökad bemanning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns
kommun utreder möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid skolbiblioteken
i kommunen, med målet att frigöra biblioteksresurser till det pedagogiska arbetet.
Aktuellt läge vad det gäller självbetjäning:
 Mediatek Tingsholm, som är skolbibliotek för Tingsholmsgymnasiet och
Vuxenutbildningen, har en utlånings- och återlämningsautomat
 Övriga skolor har inga utlåningsstationer med självbetjäning
Det pågår för närvarande ett arbete inom sektor lärande (grundskolan) i syfte att utöka
antalet fackutbildade skolbibliotekarier och även utöka bemanningen så att alla skolor och
därmed alla elever får del av kärnkompetenserna kring källkritik, informationssökning,
bokprat, ge enskilda tips kring boktips, utveckla läskompetens, bokförsörjning och andra
kompetenser. Alla dessa kompetenser ökar möjligheten att skolbiblioteket ska bli en
medpedagogisk verksamhet.
Vid införskaffande av en utlåningsstation, motsvarande den som finns vid gymnasiet/
vuxenutbildningen, till samtliga 13 skolenheter som idag inte har en utlåningsstation så
innebär det en sammanlagd kostnad på 650 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden för
licenser, service och support uppgår till 91 000 kronor per år. Vad den faktiska kostnaden
blir och vilken typ av utrustning som blir aktuell går dock inte att säga då detta är beroende
på den upphandling som behöver göras.
Införs självskanning på alla skolenheter är det av vikt att systemet anpassas till målgruppen.
Det kan därför finnas ett behov av olika bibliotekssystem beroende på om målgruppen är
elever i lågstadiet eller gymnasiet.

Ärendet
Mikael Levander (NU) konstaterar i en motion att läslusten hos barn och unga har förändrats
och att antalet storläsare har minskat. Många yngre väljer datorspel, bloggar,
streamingtjänster och andra sociala medier före boken. Motionären menar att det är viktigt
att tillgången till böcker är stor och att det måste var lätt att låna böcker för eleverna.
Genom införande av en ökad självbetjäning på skolbiblioteken kan man underlätta för
låntagarna och avlasta bibliotekspersonalen från det administrativa delarna. Detta leder till
att personalen kan göra det de är bra på, det vill säga ge tips, hjälpa, inspirera och informera
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om böcker. Bibliotekspersonalen bör i större utsträckning användas till det pedagogiska
arbetet där de ska vara länken mellan lärarna, eleverna och böckernas värld.
Med hänsyn till detta föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns kommun utreder
möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid skolbiblioteken i kommunen,
med målet att frigöra biblioteksresurser till det pedagogiska arbetet.
Nuläge
I Ulricehamns kommun finns elva F-6 skolor, två 7 – 9-skolor, en gymnasieskola samt
kommunal vuxenutbildning. Särskolan bedriver verksamhet vid Ulrikaskolan, Marbäcks
skola, Stenbocksskolan samt vid Tingsholmsgymnasiet. Samtliga skolor har någon form av
bokutbud.
I dag finns en fackutbildad bibliotekarie vid följande skolenheter:
 Bogesundsskolan – en tjänst motsvarande 60 procent av en heltidstjänst
 Ulrikaskolan – en tjänst motsvarande 40 procent av en heltidstjänst
 Hökerums skola – en tjänst motsvarande 40 procent av en heltidstjänst
 Gällstad skola – en tjänst motsvarande 20 procent av en heltidstjänst
 Blidsbergs skola – en tjänst motsvarande 20 procent av en heltidstjänst
 Stenbocksskolan – en heltidstjänst
 Ätradalsskolan – en tjänst motsvarande 50 procent av en heltidstjänst
 Tingsholmsgymnasiet/vuxenutbildningen – en heltidstjänst
Bemanningen vid dessa skolor varierar således från en dag i veckan till fem dagar. Sex av
kommunens skolor saknar i nuläget en utbildad skolbibliotekarie. En del av dessa enheter
bemannas av lärare under tid motsvarande upp till cirka 5,0 procent av en heltidstjänst.
Vid ett par skolenheter finns en folkbibliotekarie från stadsbiblioteket på plats ett par timmar
i veckan. Professionen folkbibliotekarie skiljer sig i olika delar från professionen
skolbibliotekarie, främst i fråga om kopplingen till läroplanerna.
Aktuellt läge vad det gäller självbetjäning:
 Mediatek Tingsholm, som är skolbibliotek för Tingsholmsgymnasiet och
Vuxenutbildningen, har en utlånings- och återlämningsautomat
 Övriga skolor har inga utlåningsstationer med självbetjäning
Det pågår för närvarande ett arbete inom sektor lärande (grundskolan) i syfte att utöka
antalet fackutbildade skolbibliotekarier och även utöka bemanningen så att alla skolor och
därmed alla elever får del av kärnkompetenserna kring källkritik, informationssökning,
bokprat, ge enskilda tips kring boktips, utveckla läskompetens, bokförsörjning och andra
kompetenser. Alla dessa kompetenser ökar möjligheten att skolbiblioteket ska bli en
medpedagogisk verksamhet.
Införandet av en självutlåningsstation innebär inte automatiskt att läsandet bland elever
ökar. Men vid de skolor som saknar en skolbibliotekarie helt och hållet eller under en större
del av veckan så kan en självutlåningsautomat tillsammans med att en lärare följer med
klassen när de lånar böcker, leda till att fler elever faktiskt lånar böcker.
Risker
Det finns en mindre risk med självskanning då låntagare kan ta med sig en bok utan att
använda självutlåningsautomaten, något som dock lika gärna kan hända även om systemet
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med självbetjäning inte finns. Vid Tingsholmsgymnasiet händer det att enstaka böcker
försvinner, men det flesta återlämnas när eleven slutar gymnasiet.
Ekonomi
Priset för en utlåningsautomat motsvarande den som finns vid Tingsholmsgymnasiet uppgår
till cirka 50 000 kronor per styck. Därutöver tillkommer en kostnad för licens, service och
support på 7 000 kronor per år.
Vid införskaffande av motsvarande utlåningsstation till samtliga 13 skolenheter som idag inte
har en utlåningsstation så innebär det en sammanlagd kostnad på 650 000 kronor. Den
sammanlagda kostnaden för licenser, service och support uppgår till 91 000 kronor per år.
Vad den faktiska kostnaden blir och vilken typ av utrustning som blir aktuell går dock inte att
säga då detta är beroende på den upphandling som behöver göras.
I dagsläget används bibliotekssystemet Book-IT och det sköts av bibliotekarierna. En
upphandling pågår dock för närvarande i syfte att ha ett gemensamt bibliotekssystem för hela
Sjuhäradsregionen.
Övrigt
Införs självskanning på alla skolenheter är det av vikt att systemet anpassas till målgruppen.
Det kan därför finnas ett behov av olika bibliotekssystem beroende på om målgruppen är
elever i lågstadiet eller gymnasiet.

Beslutsunderlag
1

Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken

Beslutet lämnas till
Barn- och utbildningschef

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Gunnar Scorénius
Utredare
Sektor lärande

Kommunfullmäktige i Ulricehamn

Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken
Att läsa är fantastiskt! Dessvärre har läslusten hos barn och unga förändrats. Antalet
storläsare har minskat och det har också läsningen överlag gjort. Dessutom har barn och
ungdomars läsande blivit allt mer varierande. Många yngre väljer hellre datorspel, bloggar,
streamingtjänster och andra sociala medier före boken. Därför är det viktigt att tillgången till
utbudet av böcker är stor och dessutom måste det vara lätt att låna böcker för eleverna. För
en del elever kan tröskeln till att faktiskt gå in på ett bibliotek vara stor, att det sedan ska vara
omständigt att låna en bok gör inte saken bättre.
Genom att införa en ökad självbetjäning på skolbiblioteken kan man underlätta för
låntagarna och avlasta bibliotekspersonalen från de administrativa delarna. Detta leder till att
de kan göra det de är bra på, d.v.s. ge tips, hjälpa, inspirera och informera om böcker.
Självbetjäningen leder också till minskat dubbelarbete för personal, elever och lärare, risken
för arbetsskador minskar och det blir både lättare och säkrare att spåra böcker.
Bibliotekspersonalen bör i större utsträckning användas till det pedagogiska arbetet!
Han/hon ska vara länken mellan lärarna, eleverna och böckernas värld!
Därför föreslår Nya Ulricehamn:
Att Ulricehamns kommun utreder möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid
skolbiblioteken i kommunen, med målet att frigöra bibliotekarieresurser till det pedagogiska
arbetet.
Ulricehamn 2016-01-27
Mikael Levander
Nya Ulricehamn

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-02
Sida 1 av 1

§ 180/2022

Svar på motion om utbildning i digitala system
anpassat för äldre
Dnr 2021/254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag att utreda behovet av en utbildning i digitala system och att skapa
förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer avslås med hänvisning till att
det inte finns tillräckliga resurser för det.
Motionens förslag om att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer avslås med
hänvisning till att det krävs en stor satsning för att kunna utföra det och det saknas resurser
för det.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ges i uppdrag
att snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer och att förvaltningen
ges i uppdrag att snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer.
Vidare föreslår han att ge förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det går att hyra ut
läsplattor till seniorer.
För att kunna erbjuda utbildning i digitala system för äldre behöver man anställa en person
med rätt kompetens för detta. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för
det samt att kommunen redan erbjuder digitalt support inom andra verksamhetsområden
och föreslår därmed att avslå motionärens förslag att utreda behovet om en utbildning i
digitala system samt skapa förutsättningar för utbildning i digitala system för seniorer.
Förvaltningen i Ulricehamnskommun anser att det inte finns tillräckliga resurser utifrån
budget och personal för att kunna låna ut surfplattor till seniorerna. Det krävs en stor
satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta ska utföras och därmed föreslår att avslå
motionärens förslag att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från socialchef
Motion om utbildning i digitala system anpassad för äldre

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag att utreda behovet av en utbildning i digitala system och att skapa
förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer avslås med hänvisning till att
det inte finns tillräckliga resurser för det.
Motionens förslag om att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer avslås med
hänvisning till att det krävs en stor satsning för att kunna utföra det och det saknas resurser
för det.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-05-05

Tjänsteskrivelse Svar på motion om utbildning i
digitala system anpassat för äldre
Diarienummer 2021/254, löpnummer 1058/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Motionens förslag att utreda behovet av en utbildning i digitala system och att skapa
förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer avslås med hänvisning till att
det inte finns tillräckliga resurser för det.
Motionens förslag om att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer avslås med
hänvisning till att det krävs en stor satsning för att kunna utföra det och det saknas resurser
för det.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ges i uppdrag
att snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer och att förvaltningen
ges i uppdrag att snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer.
Vidare föreslår han att ge förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det går att hyra ut
läsplattor till seniorer.
För att kunna erbjuda utbildning i digitala system för äldre behöver man anställa en person
med rätt kompetens för detta. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för
det samt att kommunen redan erbjuder digitalt support inom andra verksamhetsområden
och föreslår därmed att avslå motionärens förslag att utreda behovet om en utbildning i
digitala system samt skapa förutsättningar för utbildning i digitala system för seniorer.
Förvaltningen i Ulricehamnskommun anser att det inte finns tillräckliga resurser utifrån
budget och personal för att kunna låna ut surfplattor till seniorerna. Det krävs en stor
satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta ska utföras och därmed föreslår att avslå
motionärens förslag att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltningen ges i uppdrag
att snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer och att förvaltningen
ges i uppdrag att snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer.
Vidare föreslår han att förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det går att hyra ut läsplattor
till seniorer. Motionären beskriver i motionen att i spåren av den pågående pandemin blir
många seniorer mer isolerade. Den psykiska ohälsan bland äldre breder ut sig. Många saknar
den basala kunskapen om det som krävs för att kommunicera via exempelvis Skype,
Messenger och liknade program. Socialdemokraterna är måna om att alla människor ska ha
det bra och vi ser ett behov av en enklare digital utbildning för seniorer så att de kan följa
med i sin nutid på ett Covid-säkert sätt.
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Förvaltningen står positiv till motionärens förslag och håller med om att utbildning i digitala
system samt uthyrning av surfplattor hade minskat digitalt utanförskap och minska
ensamhet och social isolering.
Hemtjänsten i Ulricehamn ska införa digitalt inköp. I samband med detta kommer
personalen att utbilda brukarna i de digitala system som kommer behövas användas i
samband med det digitala inköpet. Det kommer även satsas på läsplattor men då för att
användas vid inköpet. På stadsbiblioteket i Ulricehamn finns det drop-in tillfällen där
biblioteket erbjuder tekniksupport för seniorer som behöver hjälp att exempelvis förstå sig på
en smartphone, skaffa mailkonto och sociala medier. Att bli senior surfare är ett samarbete
mellan ungas fritid, vuxenskolan, oasen och folkhälsostrateg. Där fyra unga ledare har haft
grupper med 12 stycken seniorer för att lära dem att surfa på internet.
För att kunna erbjuda utbildning i digitala system för äldre behöver man anställa en person
med rätt kompetens för detta. Förvaltningen anser att det inte finns tillräckliga resurser för
det samt att kommunen redan erbjuder digitalt support inom andra verksamhetsområden
och föreslår därmed att avslå motionärens förslag att utreda behovet om en utbildning i
digitala system samt skapa förutsättningar för utbildning i digitala system för seniorer.
Borås stad har haft ett projekt där de har lånat surfplattor till seniorer kostnadsfritt. Projektet
finanserdes av tilldelade statsbidrag på 5,5 mnkr och haft flera projektgrupper. De har behövt
bland annat upphandla avtal med leverantörer, ta fram arbetssätt och rutiner och ta fram
avtal för seniorerna som ska hyra surfplattorna.
Förvaltningen i Ulricehamns kommun anser att det inte finns tillräckliga resurser utifrån
budget och personal för att kunna låna ut surfplattor till seniorerna. Det krävs en stor
satsning organisatoriskt och ekonomiskt om detta ska utföras och därmed föreslår att avslå
motionärens förslag att utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer.

Beslutsunderlag
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Motion om utbildning i digitala system anpassad för äldre

Beslutet lämnas till
Socialchef

Magnus Andersson Neumann
Socialchef
Sektor välfärd

Anna-Karin Asp
Verksamhetschef vård- och äldreboende
Sektor välfärd

Nina Landström
Verksamhetschef Hemtjänst och
hemsjukvård
Sektor välfärd

Nathalie Johansson
Utredare
Sektor välfärd

Ulricehamn
2021-04-25

Utbildning i digitala system anpassad för äldre
I spåren av den pågående pandemin blir många seniorer mer isolerade. Den psykiska
ohälsan bland äldre breder ut sig. Många saknar den basala kunskapen om det som
krävs för att kommunicera via exempelvis Skype, Messenger video och liknande
program.
Då vi går mot ett kontantlöst samhälle kan det vara bra för äldre att kunna hantera
bankärenden digitalt.
Viktiga samhällsfunktioner och information finns mer lättillgängligt digitalt.
Det är både billigare och miljövänligare att läsa tidningen på nätet och man kan få ett
bredare urval. Texten går att förstora för de som har nedsatt syn. Tillgången till
talböcker ökar.
Tillgängligheten behöver öka för de som har svårt att ta sig till biblioteket av fysiska
skäl.
Vi Socialdemokrater är måna om att alla människor ska ha det bra och vi ser ett behov
av en enklare digital utbildning för seniorer så att de kan följa med i sin nutid på ett
Covid-säkert sätt.

Socialdemokraterna yrkar härmed:
Att

snabbt utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer.

Att

snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för
seniorer.

Att

utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer.

Klas Redin (S)
Socialdemokraterna
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§ 181/2022

Svar på motion om framtagande av riktlinjer för
större evenemang
Dnr 2018/308

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att ge kommunstyrelsen och Stadshus AB i uppdrag att ta fram en
evenemangsstrategi. Strategin ska omfatta hela koncernen.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige 2018-04-26 föreslår Mikael Levander (NU) att
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens stöd till större evenemang
som arrangeras i kommunen eller av organisationer alternativt föreningar i Ulricehamns
kommun som arrangerar ett sådant evenemang.
Förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, ser fördelar med att ta fram ett
styrdokument i form av en evenemangstrategi för att koordinera evenemangsfrågorna. En
sådan strategi ska förtydliga hur evenemangsarbetet organiseras samt ansvarsfördelas och
ligga till grund för vilka evenemang Ulricehamn ska prioritera och vara vägledande för vilka
evenemangsarenor som ska utvecklas. Strategin bör omfatta hela koncernen, det vill säga
förvaltningen och samtliga bolag,

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från kommunchef
Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att ge kommunstyrelsen och Stadshus AB i uppdrag att ta fram en
evenemangsstrategi. Strategin ska omfatta hela koncernen.

Förslag till beslut på mötet
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-05-04

Tjänsteskrivelse Svar på motion om framtagande av
riktlinjer för större evenemang
Diarienummer 2018/308, löpnummer 1416/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen antas genom att ge kommunstyrelsen och Stadshus AB i uppdrag att ta fram en
evenemangsstrategi. Strategin ska omfatta hela koncernen.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige 2018-04-26 föreslår Mikael Levander (NU) att
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens stöd till större evenemang
som arrangeras i kommunen eller av organisationer alternativt föreningar i Ulricehamns
kommun som arrangerar ett sådant evenemang.
Förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, ser fördelar med att ta fram ett
styrdokument i form av en evenemangstrategi för att koordinera evenemangsfrågorna. En
sådan strategi ska förtydliga hur evenemangsarbetet organiseras samt ansvarsfördelas och
ligga till grund för vilka evenemang Ulricehamn ska prioritera och vara vägledande för vilka
evenemangsarenor som ska utvecklas. Strategin bör omfatta hela koncernen, det vill säga
förvaltningen och samtliga bolag,

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige 2018-04-26 föreslår Mikael Levander (NU) att
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens stöd till större evenemang
som arrangeras i kommunen eller av organisationer alternativt föreningar i Ulricehamns
kommun som arrangerar ett sådant evenemang.
Revisorerna har genomfört en granskning av kommunens och de kommunala bolagens
åtaganden i samband med världscupen 2017 och förvaltningen har genomfört en utvärdering
av sitt arbete i samband med världscupen i längdskidor 2019. Granskningsrapporten och
lärdomarna från 2019 låg till grund för arbetet inför världscup 2021.
Granskningsrapporten och förvaltningens utvärdering visar på att ett mer sammanhållet
arbetssätt för förvaltning och berörda bolag bör finnas vid större evenemang.
I kulturstrategins handlingsplan finns ett uppdrag till Näringsliv Ulricehamns AB att ta fram
en handbok för evenemangsarrangörer. Handlingsplanen ska innehålla information om tex
vilka tillstånd som behövs, tillståndsförfarande, säkerhetsplan, miljö/hållbarhet, samarbete
med andra offentliga organisationer som räddningstjänst, mark & exploatering m.fl.
Dock saknas riktlinjer för ett sammanhållet arbetssätt och förvaltningen och de kommunala
bolagen ser fördelar med att ta fram ett styrdokument i form av en evenemangstrategi för att
koordinera evenemangsfrågorna. En sådan strategi ska förtydliga hur evenemangsarbetet
organiseras samt ansvarsfördelas och ligga till grund för vilka evenemang Ulricehamn ska
prioritera och vara vägledande för vilka evenemangsarenor som ska utvecklas. Det finns en
idé om att kategorisera evenemangen i olika nivåer, från lokal till internationell nivå, och ha
fastställda kriterier för om arrangören kan erhålla olika former av stöd. Det kan exempelvis
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vara ekonomiskt stöd, hjälp med marknadsföringsinsatser, subventionerad eller fri
upplåtelse av lokaler, anläggningar och mark eller annat praktiskt stöd i form av tjänster eller
tillhandahållande av material och utrustning.
Strategin bör omfatta hela koncernen, det vill säga förvaltningen och samtliga bolag.
Laglighet
Det finns inget som enligt lag förhindrar att en koncernövergripande strategi för evenemang
tas fram.
Barnkonventionen
Barn berörs inte specifikt av beslutet men kan beröras i samband med genomförande av
evenemang. I dessa sammanhang kan det bli aktuellt med att barn och ungdomar får vara
delaktiga och möjlighet att påverka.
Evenemang som genomförs i kommunen kan fånga barn och ungdomars intresse inom
exempelvis kultur och idrott som kan påverka individens hälsa i positiv riktning.
Ekonomi
Att ha ett koncernövergripande styrdokument för evenemang kommer leda till att
samordning samt optimering av de personella och ekonomiska resurserna påverkas positivt.
Övriga konsekvenser
En koncernövergripande evenemangstrategi säkerställer att de som söker stöd till evenemang
behandlas lika (likställighetsprincipen KL kap 2 3§).

Beslutsunderlag
1

Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang

Beslutet lämnas till
Kommunchef
Näringsliv Ulricehamn AB

Gustaf Olsson
Kommunchef tillika
VD Stadshus AB

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Kommunfullmäktige i Ulricehamn
Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang
Världscupen 2017 i Ulricehamn blev en framgångssuccé som gav eko ut i
världen. Trots framgångssagan finns det förbättringsåtgärder att genomföra i
hur större evenemang hanteras i kommunen i framtiden. Det saknas bland
annat tydliga riktlinjer och rutiner, för hur hanteringen av den här sortens
evenemang ska ske, samt hur kommunen säkerställer att liknande projekt
hanteras korrekt från beslut till slutlig rapportering.
Nya Ulricehamn yrkar:
Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens stöd till
större evenemang som arrangeras i kommunen eller av organisation eller
förening hemmahörande i Ulricehamns kommun som arrangerar ett sådant
evenemang.
Ulricehamn 2018-04-24
Mikael Levander
Nya Ulricehamn

Valärenden

