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Datum: 2022-04-25
Dnr: KS 2022/93
Sida: 1 (2)

Peter Wallgren
Hamngatan 2
542 37 Mariestad

Beslut om att inte ta upp medborgarförslag för
behandling
Beslut
Kommunfullmäktiges presidium beslutar att inte ta upp medborgarförslaget om
att polismyndigheten ska ta över brandkårens lokaler till behandling, då saken inte
ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning antagen 2021-09-27 § 33, gäller
följande för medborgarförslag:
1. Ett medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda personer, inte av någon förening
eller organisation.
2. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
3. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
4. Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag behandlats i kommunen under de
senaste två åren, tas förslaget inte upp till behandling.
5. Medborgarförslag får inte vara diskriminerande eller kränkande och får inte strida mot
lag eller annan författning. Medborgarförslag får inte heller omfatta
myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende.
Förslagsställaren ska meddelas om medborgarförslaget inte kan tas upp till behandling enligt
ovan (punkt 1-5), vilket avgörs av fullmäktiges presidium.

Sida: 2 (2)

Medborgarförslag om att polismyndigheten ska ta över
brandstationens lokaler vid en eventuell flytt till Kronotorp
Ett medborgarförslag har inkommit den 25 februari 2022 med förslag om att polismyndigheten
ska ta över brandkårens lokaler om du flyttar sin verksamhet till andra lokaler. Ett
medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. Då det som förslagets innebär inte ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde har kommunfullmäktiges presidium därför att ta ställning till hur
ovanstående medborgarförslag ska hanteras.

Underlag för beslut
Medborgarförslag om att polismyndigheten ska ta över brandstationens lokaler
vid en eventuell flytt till Kronotorp. Dnr: KS 2022/93
Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges presidium
Mariestad den 25 april 2022

Jan Wahn (C)
Ordförande

Beslutet ska skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige (anmäls)

Gun-Britt Alenljung (S)
2:e vice ordförande

,Datum: 2022-04-25
Dnr: 2022/166
Sida: 1 (2)

Niklas Johansson
Musikvägen 6
542 41 Mariestad

Beslut om att inte ta upp medborgarförslag om
hundrastgård för behandling
Beslut
Kommunfullmäktiges presidium beslutar att inte ta upp medborgarförslaget om
att bygga en inhägnad hundrastgård till behandling då ett i huvudsak likalydande
medborgarförslag har behandlats i kommunen under de senaste två åren.
Förslaget kommer att ändå att tillsändas teknisk verksamhet för kännedom.

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning antagen 2021-09-27 § 33, gäller
följande för medborgarförslag:
1. Ett medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda personer, inte av någon förening
eller organisation.
2. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
3. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
4. Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag behandlats i kommunen under de
senaste två åren, tas förslaget inte upp till behandling.
5. Medborgarförslag får inte vara diskriminerande eller kränkande och får inte strida mot
lag eller annan författning. Medborgarförslag får inte heller omfatta
myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende.
Förslagsställaren ska meddelas om medborgarförslaget inte kan tas upp till behandling enligt
ovan (punkt 1-5), vilket avgörs av fullmäktiges presidium.

Sida: 2 (2)

Medborgarförslag om hundrastgård vid gräsytan vid återvinningsstationerna
som ligger vid Korskyrkan

Det har inkommit ett medborgarförslag som handlar om att bygga en hundrastgård vid
Korskyrkan. Då ett liknande medborgarförslag nyligen har hanterats, har kommunfullmäktiges
presidium därför att ta ställning till om ovanstående medborgarförslag ska hanteras.
Underlag för beslut

Medborgarförslag om att bygga en inhägnad hundrastplats vid Korskyrkan
Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 33

Kommunfullmäktiges presidium
Mariestad den 25 april 2022

Jan Wahn (C)
ordförande

Gun-Britt Alenljung (S)
2:e vice ordförande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-04-06

Folkhälsorådet
Ks § 19

Dnr 2021/00426

Medborgarförslag om att alla pensionärer i Mariestads kommun
ska erbjudas broddar
Beslut

Folkhälsorådet beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Göran Bjursten, Klövervägen 3 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska köpa in isbroddar till alla pensionärer i Mariestads kommun.
Ärendet har beretts av sektor ledning.
Antalet personer som är 65 år och äldre i kommunen är cirka 6580. Enligt
befolkningsstatisken är det en liten ökning av 65 åringar framöver. Idag finns
halkskydd/isbroddar att köpa i många butiker, apotek, skoaffär, dagligvaruhandel,
försäkringsbolag mm. Kostnaden för inköp av isbroddar i butik är cirka 250-300 kr.
Folkhälsorådet föreslås avslå medborgarförslaget med motiveringen att det i 2 kap.
2§ kommunallagen anges att kommun och landsting ska behandla sina medlemmar
lika om det inte finns sakliga skäl för annat (särlagstiftening). Inköp av isbroddar
skulle innebära en initial kostnad om cirka 1 700 tkr (250*6580) och därefter cirka 10
tkr tkr per år
Underlag för beslut

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23
Protokollsutdrag Kf § 115/21
Medborgarförslag från Göran Bjursten om att kommunen ska köpa in isbroddar till
alla pensionärer i Mariestads kommun.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Interpellation
Från Britta Wänström (V) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Abrahamsson (M) gällande:

Elfordon och badbuss
År 2016 köpte kommunen tre elfordon för ett antal miljoner kronor. Fordonen verkade
inte användas. För ett år sen, maj 2021, frågade jag därför kommunstyrelsens
ordförande i en interpellation vad planen var för fordonen. Kommunstyrelsens
ordförande svarade att ett fordon var sålt, ett annat undergick reparation och att det
tredje, bussen, var körklar och gick att använda till olika aktiviteter. Man hade enligt
kommunstyrelsens ordförande diskuterat att använda den som en badbuss mellan
Snapen och Sandvik via Ekudden och hamnen. Något som vi i Vänsterpartiet tycker
låter som ett utmärkt förslag. Tyvärr blev det ingen badbuss under sommaren 2021.
Med anledning av detta undrar jag:
-

Kommer elbussen att användas som badbuss i sommar?

-

Om inte, vad beror det på och vad ska den användas till istället?

-

Hur har det gått med det trasiga fordonet, flakbilen? Vad används det till idag?

Britta Wänström, Vänsterpartiet Mariestad
2022-05-11

Interpellation till socialnämndens ordförande Richard Thorell angående
motion om utflykter

För snart ett år sedan lämnade undertecknad en motion till fullmäktige, ”Motion om
utflykter”.
Motionen innehöll förslag om att kommunen ska se över möjligheten att arrangera utflykter
för människor som av olika skäl - ålder, sjukdom eller annat - inte har den möjligheten. I
motionen föreslås att kommunens tidigare inköpta elbuss eventuellt skulle kunna användas.
Efter två år med covid är det många människor, framför allt äldre, som under långa
tidsperioder tvingats till ofrivillig isolering. Inom politiken har ofta behovet av att bryta
isolering och ensamhet diskuterats. Motionen om utflykter innehåller ett konkret förslag.
Fullmäktige beslutade att lämna motionen till socialnämnden för beredning. Efter snart ett
år har motionen ännu inte varit föremål för behandling i någon politisk instans. Mot
bakgrund av detta vill jag fråga

Vad är skälet till att motionen ännu inte behandlats?
Hur ser socialnämndens ordförande på förslaget att ge människor, som av olika skäl
har svårt att ta sig ut, möjlighet att delta i utflykter?

Mariestad i maj 2022

/Marie Engström Rosengren/
Vänsterpartiet

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Johan Abrahamsson
Inflationens påverkan på kommunens ekonomi

På mycket kort tid har inflationen stigit kraftigt. I mars i år till 6,1 % och i april till 6,4 %.
Höjningen har skett från tidigare mycket låga, nästan obefintliga, nivåer. Vi har fått rejält
höjda priser. Dessutom höjs räntorna. Den nya situationen påverkar såväl privatpersoner och
näringsliv som offentlig verksamhet/kommuner.
Ökade el- och drivmedelskostnader har redan nu blivit kännbart för många kommuner. Även
ökade livsmedelskostnader. Kostnaderna för pensioner förväntas öka i och med att dessa
måste räknas upp. Enligt Kommuninvest kommer kommunernas räntekostnader att
fördubblas till år 2026, och det kan eventuellt ske tidigare än så.
Till följd av kostnadsökningarna kommer även många privatpersoner att få en alltmer
ansträngd ekonomi. Det kan komma att påverka kommunernas kostnader för
försörjningsstöd.
Den höga inflationen påverkar hela samhället, naturligtvis också Mariestads kommun.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor - främst avseende innevarande år för
Mariestads kommun:

-

Vilka åtgärder är kommunstyrelsens ordförande beredd att vidta för att
möta/hantera de olika kostnadsökningar som beskrivs ovan

-

Vilka åtgärder är kommunstyrelsens ordförande beredd att vidta för att förhindra att
kommunens olika verksamheter påverkas negativt av den nya ekonomiska
situationen

Mariestad i maj 2022

/Marie Engström Rosengren/
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Kommunstyrelsen
Ks § 66

Dnr 2020/00099

Ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Mariehus AB med
dotterbolag.
2. Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:


Ägardirektiv för kommunala bolag (antaget av kommunfullmäktige 201712-11, § 100) för den delen som avser särskilt ägardirektiv för Mariehus
AB med dotterbolag

Reservation

Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag
att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska
säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.
Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp bestående av
bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt
ekonomichef.
Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. Den andra
etappen att ta fram ägardirektiv per bolag har gjorts i en enklare form. Anledningen
är att kommunfullmäktige den 31 januari 2022, § 6, beslutade att införa moderbolag
och i sambandet med det uppdraget kommer det ske en översyn av ägardirektiven.
Bedömning ur ekonomisk dimension

De båda ägardirektiven har anpassats till kommunfullmäktiges beslutade mål för
mandatperioden. Det finansiella målet; Mariestads- en kommun med långsiktig
hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning är lika med tidigare ägardirektiv
finansiella krav.
Bedömning ur miljömässig dimension

Beaktas inte i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 2

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Bedömning ur social dimension

Beaktas inte i ärendet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget stämmer överens med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande
motivering:
Målen som det hänvisas till i ägardirektivet gäller under nuvarande mandatperiod som nu
går mot sitt slut. Nya mål kommer att beslutas av nya kommunfullmäktige efter årsskiftet.
Vidare delas inte synen på vilken roll allmännyttan ska spegla i samhället samt vilka
upplåtelseformer allmännyttan ska ha.
Yvonne Gogolin (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Yvonne Gogolin (M) tillstyrker liggande förslag till beslut.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar om följande ändringar i ägardirektivet för Mariehus
AB:
Under rubrik 2. Ändamål andra stycket görs följande tillägg:
 Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostads- och
lokalförsörjningen i kommunen i enlighet med intentionerna i gällande översiktsplan
samt intentionerna i den av kommunen framtagna grön- och blåstrukturplanen.
Under rubrik 2. Ändamål femte stycket görs följande ändringar:
 Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder. med olika upplåtelseform
och standard. Bolaget kan även tillhandahålla kommersiella lokaler. Byggnation
och uthyrning av bostäder tillhandahålls av bolaget endast då detta inte kan
tillgodoses av andra aktörer på marknaden. i syfte att uppnå en optimal
bostadsmarknad i Mariestads kommun. Bolaget ska anlägga ett långsiktigt perspektiv
vid bedömningen av affärsmässigheten i olika projekt.
På sidan 4 stryks texten ”olika upplåtelseformer” som en följdändring av ovanstående
yrkande.
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag och Marie Engström Rosengrens (V)
yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 131/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02
Ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag
Protokollsutdrag Kf § 9/22
Protokollsutdrag Ksau § 69/20
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Ekonomichef, Christina Olsson)
(Mariehus AB, info@mariehus.se)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Datum: 2022-05-03
Dnr: KS 2020/00099
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Mariehus AB med
dotterbolag.
Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:
Ägardirektiv för kommunala bolag (antaget av kommunfullmäktige 2017-12-11,
§ 100) för den delen som avser särskilt ägardirektiv för Mariehus AB med
dotterbolag

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i
uppdrag att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid
behov. Det ska säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen
samordnas med varandra.
Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp
bestående av bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande,
kommundirektör samt ekonomichef.
Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. Den
andra etappen att ta fram ägardirektiv per bolag har gjorts i en enklare form.
Anledningen är att kommunfullmäktige den 31 januari 2022, § 6, beslutade att
införa moderbolag och i sambandet med det uppdraget kommer det ske en
översyn av ägardirektiven.

Bedömning ur ekonomisk dimension
De båda ägardirektiven har anpassats till kommunfullmäktiges
beslutade mål för mandatperioden. Det finansiella målet; Mariestadsen kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk
hushållning är lika med tidigare ägardirektiv finansiella krav.

Bedömning ur miljömässig dimension
Beaktas inte i ärendet.

Sida

2(2)

Bedömning ur social dimension
Beaktas inte i ärendet.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02
Ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag
Protokollsutdrag Kf § 9/22
Protokollsutdrag Ksau § 69/20

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
Mariehus AB

Datum: 2022-05-02
Dnr:
Sida: 1 (2)

Ägardirektiv Mariehus AB med dotterbolag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att anta ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag.


Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:
Ägardirektiv för kommunala bolag (antagna av KF 2017-12-11§100) för den delen
som avser särskilt ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en översyn av
styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag att se till att
styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska säkerställas att
ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.
Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp bestående av
bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt ekonomichef.
Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för Mariestads
kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. Den andra etappen att ta
fram ägardirektiv per bolag har gjorts i en enklare form. Anledningen är att
kommunfullmäktige beslutade (kf§6) att införa moderbolag och i sambandet med det
uppdraget kommer det ske en översyn av ägardirektiven.

Bedömning ur ekonomisk dimension
De båda ägardirektiven har anpassats till kommunfullmäktiges beslutade mål för
mandatperioden. Det finansiella målet; Mariestads- en kommun med långsiktig
hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning är lika med tidigare ägardirektiv
finansiella krav.

Bedömning ur miljömässig dimension
Beaktas inte i ärendet.

Sida: 2 (2)

Bedömning ur social dimension
Beaktas inte i ärendet.

Underlag för beslut

Beslutet ska skickas till:

Ägardirektiv för
Mariehus AB med
dotterbolag

Antaget av
Mariestad

Datum: 2022-05-02
Dnr: 2020/99
Sida: 2 (6)

Typ av styrdokument:

Ägardirektiv

Beslutsinstans:

Kommunfullmäktige

Datum för antagande:

2022-XX-XX

Diarienummer:

KS 2020/99

Dokumentet gäller för:

Mariehus AB med dotterbolag

Giltighetstid:

Tills vidare

Tidpunkt för aktualisering:

Vid behov

Dokumentansvarig:

Ekonomichef

Sida 3 (6)

Ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag
1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag är att utveckla och
tydliggöra ägaridén/ändamålet med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren
ställer på bolaget.
I detta särskilda ägardirektiv benämns moderbolaget Mariehus AB med dotterbolag som
”Mariehusgruppen” alternativt ”bolaget”.

2. Ändamål
Mariehusgruppen ska med utgångspunkt i de övergripande målen för Mariestads
kommun som beslutats av kommunfullmäktige uppföra, köpa, sälja och förvalta
fastigheter för bostäder och lokaler för näringslivets och kommunens behov inom
Mariestad kommun.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostads- och lokalförsörjningen i
kommunen.
Bolaget ska aktivt samverka med ägaren beträffande drift och förvaltning av övriga
fastigheter, i syfte att utveckla och effektivisera kommunens fastighetsbestånd samt
regelbundet pröva om förutsättningar finns att utveckla bolaget genom att tillföra
ytterligare verksamheter som genererar kostnadseffektiviseringar i kommunkoncernen.
Mariehusgruppen ska med utgångspunkt i ägardirektivet på ett aktivt sätt bidra till att
utveckla Mariestads kommun till en attraktiv och efterfrågad kommun att leva och bo i
och regelbundet i samverkan med ägaren ta fram planer för byggnation i enlighet med
intentionerna i gällande översiktsplan.
Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseform och
standard. Bolaget kan även tillhandahålla kommersiella lokaler. Byggnation och
uthyrning av bostäder och lokaler tillhandahålls av bolaget endast då detta inte kan
tillgodoses via andra aktörer på marknaden. Bolaget ska anlägga ett långsiktigt
perspektiv vid bedömningen av affärsmässigheten i olika projekt.
Genom att tillgodose behovet av lokaler för olika typ av näringsverksamhet ska bolaget
bidra till att Mariestads kommun blir en kommun med ett mångsidigt och differentierat
näringsliv. Mariehusgruppen ges möjlighet att förvalta de fastigheter som till betydande
del har ett kommersiellt ändamål och samtidigt ägs av Mariestads kommun.
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3. Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 46, beslutat om kommunfullmäktiges mål och
målbeskrivningar för mandatperioden 2020-2022. De beslutade verksamhetsmålen, i likhet
med kommunens övriga styrdokument, ska följas av bolagen enligt den av
kommunfullmäktige antagna bolagspolicyn, § 130/21.
Av de fem beslutade målen är fyra av dessa formulerade utifrån det samhälleliga uppdragets
perspektiv och ett formulerat utifrån finansiellt perspektiv.

Kommunfullmäktiges mål och hur de ska uppnås av bolaget
 Mariestad – en trygg kommun för alla
-

Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder.

-

Motverka segregation genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda
bostäder med olika upplåtelseformer i bostadsområden och kommundelar.

-

Upplåta bostäder som är anpassade för särskilda behov hos grupper eller
enskilda personer.

-

Ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och självförvaltning för
boende.

 Mariestad – en kreativ och innovativ kommun
-

Verka för en god miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt
en bra och framsynt avfallshantering.

 Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter
genomsyras av ett gott bemötande
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 Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun
-

Medverka till att utveckla Mariestads kommun som en attraktiv bostads-,
näringslivs- och utbildningsort.

-

Verka för att bostadsbeståndet anpassas till en god standard för ITkommunikation.

-

Eftersträva en god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och
bostadsområden.

-

Mariehusgruppen har som vision att vara en relevant samarbetspart för
hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler i Mariestads kommun. Bolaget
bidrar därmed till att kommunen blir en föregångskommun i näringslivsfrågor.
Detta uppnås genom samarbete, kreativitet, mångfald och ekonomisk stabilitet.

-

Aktivt arbeta för en hållbar utveckling inom verksamheten.

-

Aktivt arbeta för minskad energiförbrukning.

-

Upprätta underhålls- och besiktningsplaner för bolagets fastigheter.

-

Bolaget bör särskilt uppmärksamma behovet av företag inom handels-, besöksoch servicenäringar

4. Finansiellt mål
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 46, beslutat om kommunfullmäktiges mål och
målbeskrivningar för mandatperioden 2020-2022. De beslutade verksamhetsmålen, i likhet
med kommunens övriga styrdokument, ska följas av bolagen enligt den av
kommunfullmäktige antagna bolagspolicyn, § 130/21.
Av de fem beslutade målen är fyra av dessa formulerade utifrån det samhälleliga uppdragets
perspektiv och ett är formulerat utifrån finansiellt perspektiv.

Kommunfullmäktiges finansiella mål och hur det uppnås av
bolaget
Det finansiella målet ska ge uttryck för realism och handlingsberedskap och vara
anpassade till koncernens ekonomiska förutsättningar.
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 Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och
god ekonomisk hushållning
-

Soliditeten i Mariehusgruppen ska år 2022 uppgå till minst 15 procent, med ett
långsiktigt mål att nå 20 procent.

-

Den årliga avkastningen ska över tiden uppgå till minst fem procent av bolagets
justerade egna kapital (eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver).
Mariehusgruppen ska långsiktigt ha en ekonomisk ställning som medger
utveckling utan ägartillskott.

-

Likviditet och kassaflöde ska över tid vara positivt.

5. Uppföljning
Ägardirektivet följs upp och redovisas årligen i bolagsstyrningsrapporten.

Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-01-31

Kommunfullmäktige
Kf § 6

Dnr 2021/00498

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads
kommun
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor
avskaffas och förvaltningar återinförs. Nuvarande nämndorganisation
kvarstår mandatperioden ut.
2. Sektor ledning utgår som organisationsform.
3. Ett kommunalt moderbolag inrättas.
Reservation

Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 3 till förmån
för eget förslag.
Bakgrund

Mariestads kommun behöver förändra sin organisationsstruktur för att kunna
hantera politikens krav på ordning och reda i främst följsamhet gentemot
beslutad budget. Behov av förändring har blivit påtagligt under hösten och
framgick tydligt vad gäller social sektor. Av den anledningen delas social sektor i
två delar. Sektor samhällsbyggnad har tidigare delats i två sektorer, men nu ökar
behovet av en total översyn. Organisationsform är starkt förknippat med
budgetansvar därav erfordras ett politiskt initiativ omgående för hinna få en
tydlig struktur på plats inför budgetåret 2022.
Utifrån ett perspektiv där Mariestad kan få en eller flera större
företagsetableringar på plats erfordras en kommunkoncernsorganisation som är
både rustad och stabil, men även flexibel. Här kan nya former av organisation
behövas såsom ett kommunalt moderbolag.
Den tidsbegränsade tjänsten som biträdande kommundirektör ska säkerställa att
inom sex månader har organisation anpassat sig till de eventuella
omständigheter som en större etablering kan komma att kräva. I det uppdraget
ingår bland annat att stärka ägarstyrningen via ett holdingbolag i
bolagskoncernen men också implementera den nya förvaltningsorganisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-01-31

Att sektorerna övergår till att organisera sig i förvaltningsformer är ett beprövat
sätt att få en enhetlig struktur i Mariestad. För att kunna möta kommande stora
etableringar i kommun krävs en väl fungerande organisation.
Kommunfullmäktige hanterade ärendet om omorganisation vid sitt
sammanträde den 29 december 2021. Vid detta tillfälle fattade fullmäktige
beslut om att dela upp sektor stöd och omsorg i en socialförvaltning och en
äldre- och omsorgsförvaltning under nuvarande socialnämnd. Övriga punkter i
kommunstyrelsens förslag till fullmäktige återremitterades vid mötet, genom så
kallad minoritetsåterremiss.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) och Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och
yrkar att det istället ska tas fram ett underlag i form av en studie där följande
beaktas/framgår:


Hur personalen involveras i arbetet samt hur uppföljning görs.



Hur synpunkter från samråd 29 december 2021 tas tillvara/beaktas.



Vilka risker som kan identifieras i en organisationsförändring.



Att mål för omorganisationen tas fram gällande kvalitet, arbetsmiljö och
service för kommunens invånare inom respektive områden samt
förutsättningarna för hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030.



Hur dessa mål ska mätas och följas upp.



Att kostnader beräknas och att en tidsplan upprättas.



Att en värdering görs där det framgår vilka fördelar/nackdelar framgår.

Studien ska sedan utgöra underlag inför beslut om en organisationsförändring.
Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras. I
andra hand yrkar Ekeroth Clausson (S) avslag på kommunstyrelsens förslag och
yrkar att ärendet ska kompletteras med följande underlag för därefter kunna ta
ställning till ett nytt sätt att organisera kommunen:

Justerandes sign



Ett organisationsschema på den nya organisationen.



En ordentlig risk och konsekvensanalys.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-01-31



En beskrivning av vad upplösningen av sektor ledning innebär och
hur den kommer att se ut i framtiden samt ett förtydligande på vad
tjänsten som biträdande kommundirektör innebär.



Ett förtydligade om vad ett moderbolag innebär för kommunen. Vad
kommer det bli för risker och konsekvenser framöver? Det är även
viktigt att när och om ett moderbolag bildas ha stöd från kommunens
nuvarande bolag.

Mats Karlsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag punkt 3 om att
inrätta ett kommunalt moderbolag.
Johan Abrahamsson yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden tar först upp yrkande om återremiss för beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på förslag gällande punkt 1 och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på förslag gällande punkt 2 och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Slutligen ställer ordföranden proposition på förslag gällande punkt 3 och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ks § 11/22
Protokollsutdrag kf § 144/21
Politiskt förslag till omorganisation
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 inklusive riskbedömning och åtgärdsförslag
Expedieras till:
Samtliga nämnder (nämndsekr. för vidare distribuering i den egna verksamheten)
Samtliga sektorer
Verksamhetschefer
Ekonomichef
HR-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Kommunstyrelsen
Ks § 67

Dnr 2020/00100

Ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för VänerEnergi AB med
dotterbolag.
2. Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:


Ägardirektiv för kommunala bolag (antaget av kommunfullmäktige 201712-11, § 100) för den delen som avser särskilt ägardirektiv för
VänerEnergi AB med dotterbolag.

Reservation

Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag
att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska
säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.
Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp bestående av
bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt
ekonomichef.
Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. Den andra
etappen att ta fram ägardirektiv per bolag har gjorts i en enklare form. Anledningen
är att kommunfullmäktige den 31 januari 2022, § 6, beslutade att införa moderbolag
och i sambandet med det uppdraget kommer det ske en översyn av ägardirektiven.
Bedömning ur ekonomisk dimension

De båda ägardirektiven har anpassats till kommunfullmäktiges beslutade mål för
mandatperioden. Det finansiella målet; Mariestads- en kommun med långsiktig
hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning är lika med tidigare ägardirektiv
finansiella krav.
Bedömning ur miljömässig dimension

Beaktas inte i ärendet.
Bedömning ur social dimension

Beaktas inte i ärendet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 2

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att målen
som det hänvisas till i ägardirektivet gäller under nuvarande mandatperiod som nu går mot
sitt slut. Nya mål kommer att beslutas av nya kommunfullmäktige efter årsskiftet.
Yvonne Gogolin (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag till beslut.
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 132/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02
Ägardirektiv för VänerEnergi AB
Protokollsutdrag Kf § 6/22
Protokollsutdrag Ksau § 69/20
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Ekonomichef, Christina Olsson)
(VänerEnergi AB, info@vanerenergi.se)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2022-05-03
Dnr: KS 2020/00100
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för VänerEnergi AB med
dotterbolag.
Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:
Ägardirektiv för kommunala bolag (antaget av kommunfullmäktige 2017-12-11,
§ 100) för den delen som avser särskilt ägardirektiv för VänerEnergi AB med
dotterbolag

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i
uppdrag att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid
behov. Det ska säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen
samordnas med varandra.
Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp
bestående av bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande,
kommundirektör samt ekonomichef.
Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. Den
andra etappen att ta fram ägardirektiv per bolag har gjorts i en enklare form.
Anledningen är att kommunfullmäktige den 31 januari 2022, § 6, beslutade att
införa moderbolag och i sambandet med det uppdraget kommer det ske en
översyn av ägardirektiven.

Bedömning ur ekonomisk dimension
De båda ägardirektiven har anpassats till kommunfullmäktiges
beslutade mål för mandatperioden. Det finansiella målet; Mariestadsen kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk
hushållning är lika med tidigare ägardirektiv finansiella krav.

Bedömning ur miljömässig dimension
Beaktas inte i ärendet.

Sida
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Bedömning ur social dimension
Beaktas inte i ärendet.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-03
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02
Ägardirektiv för VänerEnergi AB
Protokollsutdrag Kf § 6/22
Protokollsutdrag Ksau § 69/20

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
VänerEnergi AB

Datum: 2022-05-02
Dnr:
Sida: 1 (2)

Ägardirektiv VänerEnergi AB med dotterbolag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att anta ägardirektiv för VänerEnergi AB med
dotterbolag.


Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:
Ägardirektiv för kommunala bolag (antagna av KF 2017-12-11§100) för den delen
som avser särskilt ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en översyn av
styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag att se till att
styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska säkerställas att
ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.
Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp bestående av
bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt ekonomichef.
Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för Mariestads
kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. Den andra etappen att ta
fram ägardirektiv per bolag har gjorts i en enklare form. Anledningen är att
kommunfullmäktige beslutade (kf§6) att införa moderbolag och i sambandet med det
uppdraget kommer det ske en översyn av ägardirektiven.

Bedömning ur ekonomisk dimension
De båda ägardirektiven har anpassats till kommunfullmäktiges beslutade mål för
mandatperioden. Det finansiella målet; Mariestads- en kommun med långsiktig
hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning är lika med tidigare ägardirektiv
finansiella krav.

Bedömning ur miljömässig dimension
Beaktas inte i ärendet.

Sida: 2 (2)

Bedömning ur social dimension
Beaktas inte i ärendet.

Underlag för beslut

Beslutet ska skickas till:

Ägardirektiv för
VänerEnergi AB med
dotterbolag

Antaget av
Mariestad

Datum: 2022-05-02
Dnr:
Sida: 2 (5)

Typ av styrdokument:

Ägardirektiv

Beslutsinstans:

Kommunfullmäktige

Datum för antagande:

2022-XX-XX

Diarienummer:

KS 2020/100

Dokumentet gäller för:

VänerEnergi AB med dotterbolag

Giltighetstid:

Tills vidare

Tidpunkt för aktualisering:

Vid behov

Dokumentansvarig:

Ekonomichef
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Ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag
1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag är att utveckla
och tydliggöra ägaridén/ändamålet med bolaget samt de ekonomiska mål och krav
ägaren ställer på bolaget.
I detta särskilda ägardirektiv benämns moderbolaget VänerEnergi AB med dotterbolag
som ”Mariestads energikoncern” alternativt ”bolaget”.

2. Ändamål
Mariestads energikoncern ska med utgångspunkt i ägardirektivet tillgodose kundernas
behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga lösningar inom bolagets
verksamhetsområden med hög tillgänglighet och till konkurrenskraftiga priser. Bolagens
verksamhet finns f n till största delen inom fjärrvärme, telefoni, el- och fibernät.
Mariestads energikoncern ska på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att
utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för
industrier och privatpersoner och regelbundet i samverkan med ägaren ta fram planer i
enlighet med intentionerna i gällande översiktsplan.
Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, ska Mariestads energikoncern
även se till nyttan för hela kommunkoncernen. Det allmännyttiga syftet innebär bland
annat att bolaget ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv kommun att
leva, bo och driva företag i.
Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av tjänster inom energiområdet och aktivt verka
för utveckling av nya former för hållbar energiförsörjning, inom produktion, lagring och
distribution. Nya verksamhetsområden skapas vid behov. Bolaget ska anlägga ett
långsiktigt perspektiv vid bedömningen av olika projekt.

3. Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 46, beslutat om kommunfullmäktiges mål och
målbeskrivningar för mandatperioden 2020-2022. De beslutade verksamhetsmålen, i likhet
med kommunens övriga styrdokument, ska följas av bolagen enligt den av
kommunfullmäktige antagna bolagspolicyn, § 130/21.
Av de fem beslutade målen är fyra av dessa formulerade utifrån det samhälleliga uppdragets
perspektiv och ett formulerat utifrån finansiellt perspektiv.

Sida 4 (5)

 Mariestad – en trygg kommun för alla
 Mariestad – en kreativ och innovativ kommun
 Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter
genomsyras av ett gott bemötande
 Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun
Bolaget har som vision att vara ett kostnadseffektivt företag som ska generera:
-

Goda ekonomiska resultat

-

Nöjda kunder

-

Hög tillgänglighet

-

Konkurrenskraftiga priser

-

God lönsamhet

-

Miljövänliga energilösningar

-

Lokal förankring

4. Finansiellt mål
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 46, beslutat om kommunfullmäktiges mål och
målbeskrivningar för mandatperioden 2020-2022. De beslutade verksamhetsmålen, i likhet
med kommunens övriga styrdokument, ska följas av bolagen enligt den av
kommunfullmäktige antagna bolagspolicyn, § 130/21.
Av de fem beslutade målen är fyra av dessa formulerade utifrån det samhälleliga uppdragets
perspektiv och ett är formulerat utifrån finansiellt perspektiv.

Kommunfullmäktiges finansiella mål och hur det uppnås av
bolaget
 Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och
god ekonomisk hushållning
-

Soliditeten i Mariestads energikoncern ska år 2022 uppgå till minst 27 procent,
med ett långsiktigt mål att nå minst 30 procent.
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-

Bolaget ska varje år lämna utdelning till ägarna. Ägaren (kommunfullmäktige)
föreslår förväntad utdelning i samband med budgetbeslut. Styrelsen föreslår
utdelning inför bolagsstämman. Utdelningens slutgiltiga nivå beslutas av
bolagsstämman.

-

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.

-

Likviditet och kassaflöde ska över tid vara positivt.

5. Uppföljning
Ägardirektivet följs upp och redovisas årligen i bolagsstyrningsrapporten.

Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-01-31

Kommunfullmäktige
Kf § 6

Dnr 2021/00498

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads
kommun
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor
avskaffas och förvaltningar återinförs. Nuvarande nämndorganisation
kvarstår mandatperioden ut.
2. Sektor ledning utgår som organisationsform.
3. Ett kommunalt moderbolag inrättas.
Reservation

Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 3 till förmån
för eget förslag.
Bakgrund

Mariestads kommun behöver förändra sin organisationsstruktur för att kunna
hantera politikens krav på ordning och reda i främst följsamhet gentemot
beslutad budget. Behov av förändring har blivit påtagligt under hösten och
framgick tydligt vad gäller social sektor. Av den anledningen delas social sektor i
två delar. Sektor samhällsbyggnad har tidigare delats i två sektorer, men nu ökar
behovet av en total översyn. Organisationsform är starkt förknippat med
budgetansvar därav erfordras ett politiskt initiativ omgående för hinna få en
tydlig struktur på plats inför budgetåret 2022.
Utifrån ett perspektiv där Mariestad kan få en eller flera större
företagsetableringar på plats erfordras en kommunkoncernsorganisation som är
både rustad och stabil, men även flexibel. Här kan nya former av organisation
behövas såsom ett kommunalt moderbolag.
Den tidsbegränsade tjänsten som biträdande kommundirektör ska säkerställa att
inom sex månader har organisation anpassat sig till de eventuella
omständigheter som en större etablering kan komma att kräva. I det uppdraget
ingår bland annat att stärka ägarstyrningen via ett holdingbolag i
bolagskoncernen men också implementera den nya förvaltningsorganisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Att sektorerna övergår till att organisera sig i förvaltningsformer är ett beprövat
sätt att få en enhetlig struktur i Mariestad. För att kunna möta kommande stora
etableringar i kommun krävs en väl fungerande organisation.
Kommunfullmäktige hanterade ärendet om omorganisation vid sitt
sammanträde den 29 december 2021. Vid detta tillfälle fattade fullmäktige
beslut om att dela upp sektor stöd och omsorg i en socialförvaltning och en
äldre- och omsorgsförvaltning under nuvarande socialnämnd. Övriga punkter i
kommunstyrelsens förslag till fullmäktige återremitterades vid mötet, genom så
kallad minoritetsåterremiss.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) och Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och
yrkar att det istället ska tas fram ett underlag i form av en studie där följande
beaktas/framgår:


Hur personalen involveras i arbetet samt hur uppföljning görs.



Hur synpunkter från samråd 29 december 2021 tas tillvara/beaktas.



Vilka risker som kan identifieras i en organisationsförändring.



Att mål för omorganisationen tas fram gällande kvalitet, arbetsmiljö och
service för kommunens invånare inom respektive områden samt
förutsättningarna för hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030.



Hur dessa mål ska mätas och följas upp.



Att kostnader beräknas och att en tidsplan upprättas.



Att en värdering görs där det framgår vilka fördelar/nackdelar framgår.

Studien ska sedan utgöra underlag inför beslut om en organisationsförändring.
Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras. I
andra hand yrkar Ekeroth Clausson (S) avslag på kommunstyrelsens förslag och
yrkar att ärendet ska kompletteras med följande underlag för därefter kunna ta
ställning till ett nytt sätt att organisera kommunen:

Justerandes sign



Ett organisationsschema på den nya organisationen.



En ordentlig risk och konsekvensanalys.

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-01-31



En beskrivning av vad upplösningen av sektor ledning innebär och
hur den kommer att se ut i framtiden samt ett förtydligande på vad
tjänsten som biträdande kommundirektör innebär.



Ett förtydligade om vad ett moderbolag innebär för kommunen. Vad
kommer det bli för risker och konsekvenser framöver? Det är även
viktigt att när och om ett moderbolag bildas ha stöd från kommunens
nuvarande bolag.

Mats Karlsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag punkt 3 om att
inrätta ett kommunalt moderbolag.
Johan Abrahamsson yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden tar först upp yrkande om återremiss för beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på förslag gällande punkt 1 och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på förslag gällande punkt 2 och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Slutligen ställer ordföranden proposition på förslag gällande punkt 3 och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ks § 11/22
Protokollsutdrag kf § 144/21
Politiskt förslag till omorganisation
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 inklusive riskbedömning och åtgärdsförslag
Expedieras till:
Samtliga nämnder (nämndsekr. för vidare distribuering i den egna verksamheten)
Samtliga sektorer
Verksamhetschefer
Ekonomichef
HR-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-05-18

Kommunstyrelsen
Ks § 68

Dnr 2022/00186

Fördelningsnyckel för gemensamt ekonomisystem med
kommunerna i östra Skaraborg
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördelningsnyckeln för gemensamt
ekonomisystem i samverkan med kommunerna i östra Skaraborg.
2. Kommunfullmäktige beslutar att budgetramen till kommunstyrelsen utökas med
1 800 000 kronor för år 1 och 1 500 000 kronor för åren 2-7. Finansieringen
hanteras i budgeten för år 2023.
3. Kommunfullmäktige ger firmatecknarna i uppdrag att teckna samverkansavtalet
med kommunerna i östra Skaraborg för det gemensamma ekonomisystemet.
Bakgrund

Nio kommuner i östra Skaraborg (Ö9) – Gullspång, Töreboda, Mariestad, Karlsborg,
Tibro, Hjo, Skövde, Falköping och Tidaholm – har tillsammans upphandlat ett
gemensamt ekonomisystem.
Syftet med Ö9 är att skapa synergieffekter som kommer alla kommuner till del,
exempelvis minskad sårbarhet, förstärkt kompetens, högre kostnadseffektivitet och
utvecklingsmöjligheter. Tillsammans vill Ö9 skapa en plattform för hållbar
samverkan över tid som ska kunna användas vid andra projekt av liknande slag. Det
innebär bland annat gemensam struktur och styrning för att upprätthålla
synergieffekterna över tid.
Upphandlingen av ekonomisystem är nu genomförd och implementeringen av
systemet kommer att inledas med start under hösten 2022. Driftsättningen kommer
att genomföras i tre kluster där MTG-kommunerna ingår i det andra klustret. Detta
innebär att systemet troligen kommer att driftsättas under 2023.
Skövde kommun kommer att ansvara för drift- och systemförvaltning av det
gemensamma ekonomisystemet.
Kommuncheferna inom Ö9 har diskuterat olika förslag till kostnadsfördelning och
kommit överens om en fördelningsnyckel där 85 procent av kostnaderna fördelas i
förhållande till invånarantal och 15 procent fördelas lika per kommun (1/9), enligt
tabell 1.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Tabell 1.
Fördelning av kostnader i förhållande till invånarantal

År 1 kommer Mariestads kommuns kostnad preliminärt att uppgå till 2 177 799
kronor. År 2-7 uppgår motsvarande kostnad till 1 517 750 kronor. Att kostnaderna
för år 1 är högre än nästkommande års kostnader beror på införandekostnader och
integrationer som genomförs detta år. Kostnaderna för kommunens nuvarande
ekonomisystem uppgår till 500 000 kronor.
De ökade kostnaderna får arbetas in i den pågående budgetprocessen inför 2023.
När systemet driftsätts i MTG-kommunerna kommer ekonomiavdelningens
nuvarande kostnad för server till MTG-IT att utgå (150 000 kronor), sannolikt från
och med 2024.
Bedömning ur ekonomisk dimension

De ökade kostnaderna för införande av nytt ekonomisystem är för Mariestads
kommun 1 800 000 kronor för år 1 och för år 2-7 1 500 000 kronor. Effekterna
kommer att mätas per kommun och återrapporters i samband med uppföljningar och
kommande budgetbeslut. De ökade kostnaderna kommer att vara med i
budgetunderlag inför beslut av budget 2023 och plan 2024 -2025.
Bedömning ur miljömässig dimension

Beaktas inte i ärendet.
Bedömning ur social dimension

Beaktas inte i ärendet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 134/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-01
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Ekonomichef, Christina Olsson)
(Ekonomifunktionen, ekonomi@mariestad.se)
(Respektive samverkanskommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum: 2022-05-02
Dnr: KS 2022/00186
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Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Fördelningsnyckel för gemensamt
ekonomisystem med kommunerna i östra
Skaraborg
Kommundirektörens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördelningsnyckeln för
gemensamt ekonomisystem i samverkan med kommunerna i östra
Skaraborg.
2. Kommunfullmäktige beslutar att budgetramen till kommunstyrelsen utökas
med 1 800 000 kronor för år 1 och 1 500 000 kronor för åren 2-7.
Finansieringen hanteras i budgeten för år 2023.
3. Kommunfullmäktige ger firmatecknarna i uppdrag att teckna
samverkansavtalet med kommunerna i östra Skaraborg för det
gemensamma ekonomisystemet.

Bakgrund
Nio kommuner i östra Skaraborg (Ö9) – Gullspång, Töreboda, Mariestad,
Karlsborg, Tibro, Hjo, Skövde, Falköping och Tidaholm – har tillsammans
upphandlat ett gemensamt ekonomisystem.
Syftet med Ö9 är att skapa synergieffekter som kommer alla kommuner till del,
exempelvis minskad sårbarhet, förstärkt kompetens, högre kostnadseffektivitet
och utvecklingsmöjligheter. Tillsammans vill Ö9 skapa en plattform för hållbar
samverkan över tid som ska kunna användas vid andra projekt av liknande slag.
Det innebär bland annat gemensam struktur och styrning för att upprätthålla
synergieffekterna över tid.
Upphandlingen av ekonomisystem är nu genomförd och implementeringen av
systemet kommer att inledas med start under hösten 2022. Driftsättningen
kommer att genomföras i tre kluster där MTG-kommunerna ingår i det andra
klustret. Detta innebär att systemet troligen kommer att driftsättas under 2023.
Skövde kommun kommer att ansvara för drift- och systemförvaltning av det
gemensamma ekonomisystemet.
Kommuncheferna inom Ö9 har diskuterat olika förslag till kostnadsfördelning
och kommit överens om en fördelningsnyckel där 85 procent av kostnaderna
fördelas i förhållande till invånarantal och 15 procent fördelas lika per kommun
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(1/9), enligt tabell 1.
Tabell 1.
Fördelning av kostnader i förhållande till invånarantal
Befolkning per 2021-12-31
Kommun
Invånare
Skövde
57 016
Falköping
33 270
Mariestad
24 723
Tidaholm
12 825
Tibro
11 281
Hjo
9 233
Töreboda
9 207
Karlsborg
6 965
Gullspång
5 206
Totalt Ö9
169 726

Andel
33,6%
19,6%
14,6%
7,6%
6,6%
5,4%
5,4%
4,1%
3,1%
100%

År 1
15 075 313
4 555 864
2 763 082
2 117 799
1 219 520
1 102 951
948 331
946 368
777 101
644 299
15 075 313

År 2-7
10 796 813
3 262 871
1 978 896
1 516 750
873 410
789 924
679 186
677 781
556 553
461 442
10 796 813

År 8
8 155 587
2 464 675
1 494 799
1 145 707
659 748
596 685
513 037
511 975
420 403
348 559
8 155 587

År 1 kommer Mariestads kommuns kostnad preliminärt att uppgå till
2 177 799 kronor. År 2-7 uppgår motsvarande kostnad till 1 517 750 kronor.
Att kostnaderna för år 1 är högre än nästkommande års kostnader beror på
införandekostnader och integrationer som genomförs detta år. Kostnaderna för
kommunens nuvarande ekonomisystem uppgår till 500 000 kronor.
De ökade kostnaderna får arbetas in i den pågående budgetprocessen inför
2023.
När systemet driftsätts i MTG-kommunerna kommer ekonomiavdelningens
nuvarande kostnad för server till MTG-IT att utgå (150 000 kronor), sannolikt
från och med 2024.
Bedömning ur ekonomisk dimension

De ökade kostnaderna för införande av nytt ekonomisystem är för Mariestads
kommun 1 800 000 kronor för år 1 och för år 2-7 1 500 000 kronor. Effekterna
kommer att mätas per kommun och återrapporters i samband med
uppföljningar och kommande budgetbeslut. De ökade kostnaderna kommer att
vara med i budgetunderlag inför beslut av budget 2023 och plan 2024 -2025.
Bedömning ur miljömässig dimension

Beaktas inte i ärendet.
Bedömning ur social dimension

Beaktas inte i ärendet.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-02
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-01

Susanne Wirdemo
kommundirektör
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Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
Ekonomifunktionen ekonomi@mariestad.se
Respektive samverkanskommun

Datum: 2022-05-01
Dnr:
Sida: 1 (2)

Ekonomiavdelningen
Christina Olsson

Fördelningsnyckel
för gemensamt ekonomisystem
Fördelningsnyckel Ö9
med
kommunerna i östra Skaraborg
ekonomisystem
Förslag till beslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
godkänna vidtagna
åtgärder
Kommunstyrelsen
beslutar
attoch
godkänna fördelningsnyckeln för gemensamt
lägger
informationen
till
ekonomisystem i samverkan med kommunerna i östra Skaraborg.
handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar att de ökade kostnaderna i och med införandet av nytt
ekonomisystem
är medräknade i budgetunderlaget inför beslut om mål- och budget 2023
Bakgrund och sammanfattning
och plan 2024-2025.
Nio kommuner i Östra Skaraborg –
Kommunstyrelsen
ger kommundirektören
i uppdrag att teckna samverkansavtalet med
Gullspång, Töreboda,
Mariestad,
kommunerna
i östra
Skaraborg
Karlsborg, Tibro,
Hjo,
Skövde, för det gemensamma ekonomisystemet.
Falköping och Tidaholm – har
tillsammans upphandlat ett
gemensamt ekonomisystem i syfte
Bakgrund
att bland annat öka kvaliteten i
ekonomiprocesserna
att öka(Ö9) – Gullspång, Töreboda, Mariestad, Karlsborg, Tibro,
Nio
kommuner i Östra och
Skaraborg
automatiseringen
av
Hjo, Skövde, Falköping och Tidaholm – har tillsammans upphandlat ett gemensamt
ekonomihanteringen.
ekonomisystem.
Inommed
Ö9 finns
Syftet
Ö9 ärföljande
att skapa synergieffekter som kommer alla kommuner till del, exempelvis
viljeinriktning:
minskad sårbarhet, förstärkt kompetens, högre kostnadseffektivitet och
Vi vill tillsammans i Östra
utvecklingsmöjligheter.
Tillsammans vill Ö9 skapa en plattform för hållbar samverkan över
Skaraborg
skapa ett
mer långsiktigt
tid
som ska kunna
användas
vid andra projekt av liknande slag. Det innebär bland annat
samarbetestruktur
över kommungränserna
gemensam
och styrning för att upprätthålla synergieffekterna över tid.
för att få en starkare
Upphandlingen
av ekonomisystem
är nu genomförd och implementeringen av systemet
ekonomikompetens,
bli mer
kommer
att
inledas
med
start
under
resurseffektiva samt kunna driva hösten 2022. Driftsättningen kommer att genomföras
i utvecklingstre kluster där
MTG-kommunerna
och
kvalitetsarbete ingår i det andra klustret. Detta innebär att systemet
troligen
kommer
att
driftsättas
under 2023.
gemensamt kring berörda
frågor.
Vid samverkan
Skövde
kommunminskas
kommer att ansvara för drift- och systemförvaltning av det gemensamma
sårbarheten
för specialfunktioner
ekonomisystemet.
Kommuncheferna inom Ö9 har diskuterat olika förslag till
och kompetens kanoch
upprätthållas
kostnadsfördelning
kommit överens om en fördelningsnyckel där 85 % av kostnaderna
och utvecklas.
fördelas
i förhållande till invånarantal och 15 % fördelas lika per kommun (1/9), enligt
tabellen
nedan. av ekonomisystem
Upphandlingen
är nu genomförd och
implementeringen av systemet
kommer att inledas med start under
hösten 2022. Driftsättningen
kommer att genomföras i tre kluster
där MTG-kommunerna ingår i det
andra klustret. Detta innebär att
systemet troligen kommer att
driftsättas under senare delen av
2023.
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Befolkning per 2021-12-31
Invånare
Kommun
57 016
Skövde
33 270
Falköping
24 723
Mariestad
12 825
Tidaholm
11 281
Tibro
9 233
Hjo
9 207
Töreboda
6 965
Karlsborg
5 206
Gullspång
169 726
Totalt Ö9

Andel
33,6%
19,6%
14,6%
7,6%
6,6%
5,4%
5,4%
4,1%
3,1%
100%

År 1
15 075 313
4 555 864
2 763 082
2 117 799
1 219 520
1 102 951
948 331
946 368
777 101
644 299
15 075 313

År 2-7
10 796 813
3 262 871
1 978 896
1 516 750
873 410
789 924
679 186
677 781
556 553
461 442
10 796 813

År 8
8 155 587
2 464 675
1 494 799
1 145 707
659 748
596 685
513 037
511 975
420 403
348 559
8 155 587

År 1 kommer Mariestads kommuns kostnad preliminärt att uppgå till 2 177 799 kronor. År
2-7 uppgår motsvarande kostnad till 1 517 750 kronor. Att kostnaderna för år 1 är högre
än nästkommande års kostnader beror på införandekostnader och integrationer som
genomförs detta år. Kostnaderna för kommunens nuvarande ekonomisystem uppgår till
500 000 kronor.
De ökade kostnaderna får arbetas in i den pågående budgetprocessen inför 2023.
När systemet driftsätts i MTG-kommunerna kommer ekonomiavdelningens nuvarande
kostnad för server till MTG-IT att utgå (150 000 kronor), sannolikt från och med 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension
De ökade kostnaderna för införande av nytt ekonomisystem är för Mariestads
kommun 1 800 000 kronor för år 1 och för år 2-7 1 500 000 kronor. Effekterna
kommer att mätas per kommun och återrapporters i samband med uppföljningar
och kommande budgetbeslut. De ökade kostnaderna kommer att vara med i
budgetunderlag inför beslut av budget 2023 och plan 2024 -2025.

Bedömning ur miljömässig dimension
Beaktas inte i ärendet.

Bedömning ur social dimension
Beaktas inte i ärendet.

Underlag för beslut

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Kommunstyrelsen
Ks § 71

Dnr 2022/00155

Avtal för MTG-gemensam säkerhetssamordning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå samarbetsavtal ”MTG – samarbetsavtal
gällande säkerhetssamordning, informationssäkerhet, dataskyddsombud och
signalskydd” enligt upprättat avtalsförslag.
2. Avtalet rekommenderas börja gälla den 1 juli 2022 och har en uppsägningstid på
sex månader.
3. Finansiering av säkerhetssamordning efter nytt avtal är att kvarvarande medel om
901 450 kr från 2021 samt bidrag från MSB efter 1 juli tillförs Mariestads
kommun.
Bakgrund

På MTG-styrgrupps sammanträde den 9 december 2021 gav styrgruppen
kommuncheferna i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till samarbetsavtal
gällande säkerhetssamordning. Syftet med det nya samarbetsavtalet ska vara att det
passar de tre kommunernas olika ambitionsnivåer. Nu gällande samarbetsavtal
innefattar uppgifter som ingår i överenskommelsen med MSB om krisberedskap och
civilt försvar. Dessutom innehåller avtalet arbetsuppgifter för samordnande av
kommunernas informationssäkerhetsarbete, Dataskyddsombud (GDPR) och
säkerhetsskyddschefsuppdraget. Avtalet gäller till och med 2022-12-31.
Mariestads kommun har ambitionen att höja nivån på säkerhetsarbetet över lag och
önskar därför avbryta den nuvarande omfattningen på samarbetet kring
krisberedskap och civilt försvar för att möjliggöra en bättre intern samordning inom
Mariestads kommuns totala säkerhetsorganisation.
Förändringen kommer troligen innebära en kostnadsökning för Töreboda och
Gullspång då det bidrag kommunerna får, inte fullt ut täcker de kostnader det
innebär att fortsatt ha två säkerhetssamordnare. I kommunchefernas beredning har
denna fråga diskuterats om huruvida Töreboda och Gullspång ska kompenseras för
denna kostnadsökning under en viss tid, men inte kommit till en lösning som kan
accepteras av alla.
En annan frågeställning som diskuterats är vilken längd på uppsägningstid som ska
vara på det nya avtalet där en jämkning skett och förslaget med en uppsägningstid på
sex månader blir kommunchefernas gemensamma förslag.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 117/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11
Protokoll från MTG styrgrupp sammanträde den 14 mars 2022
Samarbetsavtal gällande säkerhetsanordning, informationssäkerhet,
dataskyddsombud och signalskydd
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Kommundirektör, Susanne Wirdemo)
(Säkerhetsfunktionen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2022-04-11
Dnr: KS 2022/00155
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Avtal för MTG-gemensam säkerhetssamordning
Kommundirektörens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå samarbetsavtal ”MTG –
samarbetsavtal gällande säkerhetssamordning, informationssäkerhet,
dataskyddsombud och signalskydd” enligt upprättat avtalsförslag.
2. Avtalet rekommenderas börja gälla den 1 juli 2022 och har en
uppsägningstid på sex månader.
3. Finansiering av säkerhetssamordning efter nytt avtal är att kvarvarande
medel om 901 450 kr från 2021 samt bidrag från MSB efter 1 juli tillförs
Mariestads kommun.

Bakgrund
På MTG-styrgrupps sammanträde den 9 december 2021 gav styrgruppen
kommuncheferna i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till samarbetsavtal
gällande säkerhetssamordning. Syftet med det nya samarbetsavtalet ska vara att
det passar de tre kommunernas olika ambitionsnivåer. Nu gällande
samarbetsavtal innefattar uppgifter som ingår i överenskommelsen med MSB
om krisberedskap och civilt försvar. Dessutom innehåller avtalet de
arbetsuppgifter för samordnande av kommunernas
informationssäkerhetsarbete, Dataskyddsombud (GDPR) och
säkerhetsskyddschefsuppdraget. Avtalet gäller till och med 2022-12-31.
Mariestads kommun har ambitionen att höja nivån på säkerhetsarbetet över lag
och önskar därför avbryta den nuvarande omfattningen på samarbetet kring
krisberedskap och civilt försvar för att möjliggöra en bättre intern samordning
inom Mariestads kommuns totala säkerhetsorganisation.
Förändringen kommer troligen innebära en kostnadsökning för Töreboda och
Gullspång då det bidrag kommunerna får, inte fullt ut täcker de kostnader det
innebär att fortsatt ha två säkerhetssamordnare. I kommunchefernas beredning
har denna fråga diskuterats om huruvida Töreboda och Gullspång ska
kompenseras för denna kostnadsökning under en viss tid, men inte kommit till
en lösning som kan accepteras av alla.
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En annan frågeställning som diskuterats är vilken längd på uppsägningstid som
ska vara på det nya avtalet där en jämkning skett och förslaget med en
uppsägningstid på sex månader blir kommunchefernas gemensamma förslag.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11
Protokoll från MTG styrgrupp sammanträde den 14 mars 2022
Samarbetsavtal gällande säkerhetsanordning, informationssäkerhet,
dataskyddsombud och signalskydd

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Kommundirektör Susanne Wirdemo
Säkerhetsfunktionen

Datum: 2022-03-10
Dnr: 2018-00020
Sida: 1 (1)

Avtal för MTG-gemensam
säkerhetssamordning
Förslag till beslut
MTG-styrgrupp rekommenderar Kommunfullmäktige i respektive MTG-kommun att
besluta ingå samarbetsavtal ”MTG – samarbetsavtal gällande säkerhetssamordning,
informationssäkerhet, dataskyddsombud och signalskydd” enligt upprättat avtalsförslag.
Avtalet rekommenderas börja gälla 2022-07-01 och har en uppsägningstid på sex månader.

Bakgrund
På MTG-styrgrupps sammanträde 2021-12-09 gav styrgruppen kommuncheferna i uppdrag
att arbeta fram ett nytt förslag till samarbetsavtal gällande säkerhetssamordning. Syftet med
det nya samarbetsavtalet ska vara att det passar de tre kommunernas olika ambitionsnivåer.
Nu gällande samarbetsavtal innefattar uppgifter som ingår i överenskommelsen med MSB
om krisberedskap och civilt försvar. Dessutom innehåller avtalet de arbetsuppgifter för
samordnande av kommunernas informationssäkerhetsarbete, Dataskyddsombud (GDPR)
och säkerhetsskyddschefsuppdraget. Avtalet gäller till och med 2022-12-31.
Mariestads kommun har ambitionen att höja nivån på säkerhetsarbetet över lag och önskar
därför avbryta den nuvarande omfattningen på samarbetet kring krisberedskap och civilt
försvar för att möjliggöra en bättre intern samordning inom Mariestads kommuns totala
säkerhetsorganisation.
Förändringen kommer troligen innebära en kostnadsökning för Töreboda och Gullspång då
det bidrag kommunerna får inte fullt ut täcker de kostnader det innebär att fortsatt ha två
säkerhetssamordnare. I kommunchefernas beredning har denna fråga diskuterats om
huruvida Töreboda och Gullspång ska kompenseras för denna kostnadsökning under en
viss tid, men inte kommit till en lösning som kan accepteras av alla. En annan frågeställning
som diskuterats är vilken längd på uppsägningstid som ska vara på det nya avtalet där en
jämkning skett och förslaget med en uppsägningstid på sex månader blir kommunchefernas
gemensamma förslag.

Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av Kommunchef Michael Nordin, Kommundirektör Susanne Wirdemo,
Kommunchef Mats Öhman 2022-03-10.
Beslutet ska skickas till: Kommuncheferna MTG

Anteckningar från sammanträde med MTG Styrgrupp
2022-03-14
Tid: 2022-03-14 kl 13:30 – 16:00
Plats: Stadshuset i Mariestad
Närvarande, förtroendevalda:
Anders Karlsson (C), Mariestads kommun
Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun
Ida Ekeroth Clausson (S), Mariestads kommun
Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun, ordförande
Karin Arvidsson (S), Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun
Ej närvarande, förtroendevalda
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun
Närvarande, tjänstemän:
Christina Olsson, ekonomichef Mariestad
Susanne Wirdemo, kommundirektör, Mariestad kommun
Michael Nordin kommunchef Töreboda kommun
Mats Öman, kommunchef Gullspångs
Maria Nilsson, MTG-samordnare & Digitaliseringsledare MTG-kommunerna
Anitta Into, avdelningschef Mariestads kommun, punkt 3
Maria Johansson Berg enhetschef Maria nova Mariestads kommun, punkt 3
Annika Bengtzing, arbetsmarknadschef VISA Gullspångs kommun, punkt 3

1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Godkännande av dagordning samt anmälan av eventuella övriga frågor
Beslut
Mötet godkänner dagordningen.
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MTG-styrgrupp beslutar att ge kommuncheferna i uppdrag att till nästa styrgrupp
redovisa rådande principer och förutsättningar för upphandling och inköp av lokala
näringslivet.

3. Information om pågående projekt arbetsmarknadsverksamheten i MTG
Dnr 2017-00009
Beslut
MTG-styrgrupp noterar informationen och godkänner den fortsatta samverkan.
Mariestad och Gullspång kommuns ambition är att gå vidare med etablering av
kommunal arbetsförmedling.
MTG-styrgrupp beslutar att ge kommuncheferna/-direktören i uppdrag att bjuda in
Samordningsförbundet Skaraborgs verksamhetsföreträdare Christel Martinsson och
ordförande för Samordningsförbundets styrelse Anette Karlsson till MTG-styrgrupps
nästa sammanträde.

4. Budget MTG-gemensamma nämnder och verksamheter 2023
Dnr 2022-00001
Beslut
MTG styrgrupp noterar informationen.

5. MTG-gemensam fordonshantering Dnr 2020-00006
Beslut
MTG styrgrupp beslutar att avsluta uppdraget gällande gemensam
fordonsadministration inom MTG

6. Förenkla helt enkelt Dnr 2022-00002
Beslut
MTG styrgrupp beslutar att avsluta uppdraget gällande förenkla helt enkelt

7. Översyn av samverkansavtal teknisk nämnd Dnr 2022/00003
Beslut
MTG styrgrupp beslutar att:
1. ge kommuncheferna i uppdrag att till nästa möte presentera ett förslag på
tidredovisning av tekniska nämndens nedlagda arbetstid.
2. Vad kan bokföras och inte bokföras som investering av eget arbete och
vilka konsekvenser det får att göra på det ena eller andra sättet
3. rekommendera tekniska nämnden att anställa de resurser som man
efterfrågar
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8. Avtal för MTG-gemensam säkerhetssamordning Dnr 2018-00020
Beslut
MTG-styrgrupp rekommenderar Kommunfullmäktige i respektive MTGkommun att besluta ingå samarbetsavtal ”MTG – samarbetsavtal gällande
säkerhetssamordning, informationssäkerhet, dataskyddsombud och
signalskydd” enligt upprättat avtalsförslag.
Avtalet rekommenderas börja gälla 2022-07-01 och har en uppsägningstid på
sex månader.

9. Lista över ej avslutade uppdrag från MTG Skaraborgs styrgrupp,
Dnr 2017-00001
Beslut
MTG-styrgrupp noterar informationen.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

11. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet nästa möte den 16 maj kl 13:30 i Töreboda
Maria Nilsson
sekreterare

Datum:
2022-02-18 Dnr:
Sida: 1 (3)

MTG – samarbetsavtal gällande
säkerhetssamordning, informationssäkerhet,
dataskyddsombud och signalskydd
1. Parter i samverkan
Mariestads kommun, organisationsnummer 212000-1686
Töreboda kommun, organisationsnummer 212000-1678
Gullspångs kommun, organisationsnummer 212000-1637
Detta avtal ersätter tidigare avtal, signerat februari 2019 som skulle vara gällande
fram till den 31 december 2022.
2. Avtalstid
Detta samarbetsavtal gäller från 1 juli 2022 och tillsvidare. Avtalet ska skrivas om
utifall att staten i större omfattning förändrar kommunala stöd för rubricerade
verksamheter.
Uppsägningstid är 6 månader och ska ske skriftligen.
3. MTG-samarbete säkerhetssamordning och finansiering
Från den 1 juli 2022 blir Mariestads kommun egen anställningsmyndighet för
säkerhetssamordningen. Av Mariestads totala bidrag för säkerhetssamordning
2022 kommer tilldelning ske till Gullspång för perioden 1 jan – 30 juni 2022 för
den tjänst som finansieras av MSB.
Ekonomiska medel som har använts MTG gemensamt delas upp per 30 juni 2022
enligt bidragsnyckeln efter godkännande av ekonomichef för MTG och
Mariestads del flyttas över till Mariestads kommun.
Icke använda medel för 2021 ska redovisas till Länsstyrelsen hur ersättningen
använts föregående år av hur resurserna använts och genomförda aktiviteter. Det
är tillåtet att använda att spara en del av ersättningen till kommande år under
förutsättning att det finns en plan för hur de sparade medlen ska användas. De
medel som inte använts för 2021 ska delas upp utifrån respektive kommuns andel
av utbetald ersättning.

Sida: 2 (3)

Under 2021 tilldelades MTG kommunerna 2 246 797 kronor från MSB i syfte att
finansiera säkerhetssamordning och informationssäkerhetssamordning. Medel för
2021 fördelades efter avstämning av utbetalda medel:
Mariestad: 1 028 985 kr
Töreboda: 660 344 kr
Gullspång: 557 468 kr
Utrustning såsom Rakeltelefon mm. ska fördelas enligt gällande fördelningsnyckel eller
enligt överenskommelse.
Fortsatt samverkan inom området säkerhetssamordning ska eftersträvas mellan
MTG kommunerna även om det från 1 juli 2022 finns två
anställningsmyndigheter. Samverkan bör stimuleras när det gäller utbildning av
personal, framtagning av styrdokument, vattenförsörjning, krisledning,
livsmedelsförsörjning, kriskommunikation, erfarenhetsutbyten med mera.
En mer djupgående samverkan bör ske i händelse av extraordinär händelse eller
omfattande samhällsstörning i någon av de tre MTG kommunerna. Respektive
kommundirektör beslutar om resursfördelning till berörda verksamheter.
4. TG samarbete säkerhetssamordning
Töreboda och Gullspångs kommuner fortsätter samverkan inom området
säkerhetssamordning.
5. MTG samarbete informationssäkerhet/GDPR (dataskyddsombud)
Ansvarig tjänsteman finansieras idag 50 % via statliga MSB medel vilket avser
informationssäkerhet och 50 % via MTG samt en mindre del via Tolkförmedling Väst och
Törebodabostäder. Fördelningsnyckel kvarstår inom detta samverkansområde.
Gullspångs kommun är tills vidare anställningsmyndighet men där medarbetaren
ska erbjudas kontorsplats och vid behov kunna låna en kommunbil i samtliga
kommuner. Fördelningsnyckel kommer att användas enligt modellen 60 %
Mariestad, 25 % Töreboda och 15 % Gullspång. Arbetstiden ska även fördelas
enligt fastställd nyckel.
6. Verksamhetsövergång
Verksamhetsövergång är inte aktuellt då nuvarande avtal upphör att gälla. Det
innebär att berörda medarbetare inte byter arbetsgivare från Gullspångs kommun
till Mariestads kommun. Gullspång är enligt det gamla avtalet
anställningsmyndighet och hanterar därmed en eventuell övertalighet.
7. MTG samarbete signalskydd

Sida: 3 (3)

Respektive MTG kommun har en utsedd biträdande signalskyddschef, beslutad av
kommunstyrelsen. Kommunerna bör samverka genom utbildning, information
och inleda ett närmare samarbete vid händelse av krig eller omfattande
samhällskris.
8. MTG samarbete säkerhetsskydd
Respektive MTG kommun har en utsedd säkerhetsskyddschef, beslutad av
kommunstyrelsen. Kommunerna bör samverka i frågor som rör säkerhetsskydd.
9. Ändrade förutsättningar
Samverkan kan komma att förändras om staten förändrar tillskjutna medel som är
riktade till rubricerade ändamål eller nya områden.
10. Personalansvar
Den kommun som är anställningsmyndighet har det övergripande ansvaret för
berörd personal.
11. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska föra att vara gällande författas skriftligt
och vara undertecknade av samtliga parter.
2022Mariestads kommun
Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande

Susanne Wirdemo
Kommundirektör

2022Töreboda kommun
Bengt Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande

Michael Nordin
Kommunchef

2022Gullspångs kommun
Carina Gullberg
Kommunstyrelsens ordförande

Mats Öman
Kommunchef

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Kommunstyrelsen
Ks § 81

Dnr 2022/00144

Årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Skaraborg 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 och beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och de enskilda ledamöterna i förbundsstyrelsen
för Samordningsförbundet Skaraborg för verksamhetsåret 2021.
Jäv

Anette Karlsson (M) och Ida Ekeroth Clausson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beredning och beslut av ärendet.
Bakgrund

Samordningsförbundet startade sin verksamhet januari 2021 och är ett resultat av
sammanslagning av de tre tidigare förbunden Samordningsförbundet Norra, Västra
och Östra Samordningsförbundet. Samverkande parter är kommunerna Essunga,
Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och Västra Götalandsregionen.
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter
att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma
insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en
effektiv resursanvändning.
Styrelsen för Samordningsförbundet godkände årsredovisningen vid sitt
sammanträde den 15 februari 2022.
Revisorerna för Samordningsförbundet Skaraborg har granskat årsredovisning,
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2021.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda och de har tillstyrkt att
resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 119/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01
Årsredovisning för Samordningsförbundet Skaraborg 2021
Revisionsberättelse för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg
Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2021 inom Samordningsförbundet
i Norra Skaraborg, upprättad av KPMG i mars 2022.
Protokollsutdrag styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg 2022-02-15, § 6
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Samordningsförbundet Skaraborg)
(Ekonomichef, Christina Olsson)
(Kommunrevisionen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2022-04-01
Dnr: KS 2022/00144
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Skaraborg 2021
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 och beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och de enskilda ledamöterna i
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg för verksamhetsåret
2021.

Bakgrund
Samordningsförbundet startade sin verksamhet januari 2021 och är ett
resultat av sammanslagning av de tre tidigare förbunden
Samordningsförbundet Norra, Västra och Östra Samordningsförbundet.
Samverkande parter är kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Töreboda och Vara samt Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer
möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna
gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering
samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Styrelsen för Samordningsförbundet godkände årsredovisningen vid sitt
sammanträde den 15 februari 2022.
Revisorerna för Samordningsförbundet Skaraborg har granskat årsredovisning,
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2021.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig.
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Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda och de
har tillstyrkt att resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01
Årsredovisning för Samordningsförbundet Skaraborg 2021
Revisionsberättelse för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg
Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2021 inom
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av KPMG i
mars 2022.
Protokollsutdrag styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg 2022-02-15, § 6

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Samordningsförbundet Skaraborg
Ekonomichef Christina Olsson
Kommunrevisionen

De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Skaraborg

Till
Styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2021
Vårt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet
Skaraborg (222000-2154) för verksamhetsåret 2021.

Penneo dokumentnyckel: 57H8C-P2O3S-EA14A-LBM3T-CWQNE-8PSN3

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Förbundsstyrelsen ansvarar för att
verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i
verksamhet och räkenskaper.
Vi har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet.
I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor och sakkunnigt biträde. I granskningen av förbundets
räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns granskning och bedömning.
Granskning och bedömning om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna.

Vår bedömning
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg har bedrivit verksamheten på ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräckligt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som är uppställda.

Vårt uttalande i ansvarsfrågan
Vi tillstyrker med beaktande av ovanstående att fullmäktige i respektive kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.

Skövde 2022-03-11

Revisorer från kommuner

Ulla Göthager

Lars Elinderson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Granskning av årsredovisning 2021, Granskning av verksamheten 2021 samt
granskning av delår 2021.
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Individinriktade projekt
AFI Sötåsen
Projektägare/Ansvarig part
Töreboda kommun

Period
Projektet avslutas 211231 och har varit ett samverkansprojekt inom MTG.

Bakgrund
Målgruppen är nyanlända som har svårigheter att ta till sig svenska språket och som har svårt att etablera sig
på arbetsmarknaden. En grupp som är i behov av samordnande insatser för att närma sig arbetsmarknaden och
som är aktuella för både kommun, hälso- och sjukvården och arbetsförmedlingen. Men många har också hel
arbetsförmåga men som inte kommer till sin rätt på grund av allt för stora svårigheter i det svenska språket.
Projektet AFI har tillkommit för att vi tydligt sett ett behov och relevans av modeller för integrerade språk- och
yrkesutbildningar. Allt för ofta domineras insatser av den teoretiska delen vilket inte gynnar nyanlända som har
svårigheter att lära in och som behöver längre tid att ta till sig svenskan.
På grund av Covid-19-pandemin och övergången till distansundervisning på SFI som pandemin medfört, så har
inte insatsen kunnat genomföras till fullo så som det var tänkt och inte kunnat avslutas i enlighet med tidigare
plan. Med anledning av det förlängs avtalsperioden att gälla också 2021-03-16 – 2021-12-31. Under 2021 nyttjas
medel fortsatt för att stötta särskilt utsatta nyanlända som har svårigheter att ta till sig svenska språket.
Förlängningen har haft målet att pröva en digital lösning för att stärka språkutveckling bland gruppen nyanlända
som i dag har svårigheter att ta till sig svenska språket i tal och skrift.

Syfte
Uppnå språkprogression i gruppen utomeuropeiskt födda i Mariestad, Töreboda och Gullspång som leder till
stegförflyttning mot en egen försörjning och bidrar till en minskad arbetslöshet i denna grupp.

Mål
Målet är att under hösten 2021 ha 15 deltagare och att deltagarna ska utvecklas i det svenska språket. Målet
med projektet är också att hitta en ny arbetsmetod att implementera för fler deltagare ur denna målgrupp eller
inom andra branschutbildningar och andra målgrupper.

Metod/Strategi
Arbetsförberedande insatser (AFI) har sitt ursprung på flera identifierade problem inom utbildning,
arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsetablering för målgruppen nyanlända:
o
o
o
o
o

Språkutbildning via SFI tar för lång tid
Språkutbildningen är svagt kopplad till individens mål när det gäller framtida yrkesval
Förkunskap hindrar målgruppen för att få en yrkesutbildning inom KOMVUX
Bristande samordning mellan SFI, Arbetsförmedling, Arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning
Arbetsmarknadsinsatser som har mer fokus på lön för att förhindra bidragsberoende vilket medför att
språkutveckling tappas bort och anpassas inte ute på arbetsplatserna när det gäller
utvecklingsplanerna.

Under 2021 nyttjas medel fortsatt för att stötta särskilt utsatta nyanlända som har svårigheter att ta till sig
svenska språket.
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Det ska ske genom ett digitalt språkpaket för 15 individer, med digitala språkkurser för olika yrkesroller och det
kopplas mot våra jobbspår inom vård och omsorg, storkök, förskola och skola. Digitalt språktest kommer att
genomföras vid uppstart för att verifiera språknivån och en inom projektet utsedd person ansvarar för
uppföljning av språktester och kurser i yrkessvenska samt bidrar med löpande support. Det digitala
språkpaketet ska efter projektperioden utvärderas och om det fungerar kan det användas inom SFI eller
arbetsmarknadsinsatser. Under hösten så har Töreboda kommun upphandlat och skrivit avtal på 10 licenser
med LINGIO där medel från Samordningsförbundet täcker en del och där egna medel har tillskjutits för att
möjliggöra avtal och kunna påbörja användningen av appen. Den ger våra deltagare tillgång till LINGIO dygnet
runt, individuell coachning varje vecka, svenska träning 24/7 och uppföljning både för oss och individen.

Resultat
Att vi nu har tillgång till 10 licenser där vi ska pröva och utveckla användandet av digital språkutveckling för
kommuninvånare som haft svårt att lära sig svenska. 7 deltagare kommer att pröva denna och finns i dag inom
vård och omsorg. Start blir under 2022 eftersom upphandlingen nyligen avslutats och Töreboda kommun har
fått skjuta till extra medel för avtal om 10 licenser då det saknats drygt 25 tkr. Främst är det via socialtjänst som
målgruppen hämtats men där man också är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Analys
Pandemin har varit en utmaning initialt och har gjort att planeringen och genomförandet har förskjutits. Vidare
så har Arbetsförmedlingens reformering också haft inverka på genomförandet då många har beviljats insats via
fristående aktörer.
Projektet ska utveckla de utbildningsinsatser som erbjuds målgruppen och som går utanför det som vi
benämner de traditionella insatser som i dag ges. Tanken är självklart att individen snabbare ska nå relevant
språk- och yrkeskompetens men också en större förståelse för den svenska samhällsfunktionen. Projektet i sitt
ursprung har haft målet att den språkliga och yrkesmässiga kompetensen ska bidra till hållbara anställningar för
målgruppen där vidareutbildning ska vara målet längre fram. Då vi inte riktigt kommit igång med den digital
språkundervisningen så har vi i dag svårt att uppge vad projektet bidragit till.
Men tanken med projektet är fortsatt följande:
o
o
o
o
o

o

Förbättrade verktyg (arbetssätt/metoder och utbildningsmaterial samt samverkansformer mellan lärare)
En integrerad yrkes- och språkutbildningsmodell
Stärka förutsättningar för effektivare samverkan mellan SFI, AME, Vuxenutbildningen, näringsliv och
övriga relevanta samverkansaktörer på arbetsmarknaden.
Snabbare och effektivare än nuvarande metoder
Leda till hållbara anställningar som ytterligare leder till hållbar anställning vilket också påskyndar
utvecklingen i det svenska språket. På sikt ska detta möjliggöra fördjupad utbildning till undersköterska,
barnskötare och andra bristyrken.
Bättre hälsa och innanförskap för målgruppen.
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Aurum Locus
Projektägare/Ansvarig part
Karlsborgs kommun

Period
200501-211231

Bakgrund
Karlsborg är likt många mindre orter, ett samhälle med stora utmaningar. Arbetsmarknaden är starkt präglad av
försvarets närvaro och det geografiska läget och det i kombination med Arbetsförmedlingens förändring, gör
det praktiskt utmanande att bygga insatser som kan möta arbetsmarknadens krav. Kostnader för
försörjningsstöd ökar och de människor som av olika anledningar befinner sig långt ner på samhällsstegen
behöver ihållande och samordnade insatser för sin förflyttning.

Syfte
Projektet vill öka deltagarnas motivation, hälsa, mobilitet, kontaktnät och kommunikationsförmåga.

Mål
Deltagarna ska göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Projektet vill lyfta fram och marknadsföra
människor och deras idéer. Skapa nya sätt att få individens behov och företagens krav att mötas.

Metod/Strategi
Med utgångspunkt i lösningsfokus vill vi genom projektet hitta individens drivkraft och inspiration, och genom
en form av entreprenöriell rehabilitering som bygger på individens idéer och kreativitet, ska individen göra
stegförflyttningar mot egen försörjning.

Resultat
Vi ser flera positiva effekter av projektet och det är fem personer som har gått vidare till anställning, en som är
på väg att bli anställd och en person har startat ett eget företag. Utöver detta så ser vi över lag inom
verksamheten att det lösningsfokuserade perspektivet öppnar upp för både idéer och kreativitet. Deltagare gör
stegförflyttningar genom att öppna upp sig och delta i samtal/aktiviteter.
Resultaten vi ser är övervägande positiva men på grund av pandemin så är resultaten inte i den omfattning som
vi hade uppskattat. Under våren så hade till exempel arbetsmarknadsenheten intagsstopp vilket bland annat
har bidragit till att vi inte har kunnat skriva in så många personer i projektet som vi hade önskat. När
restriktionerna väl lättade efter sommaren så hade våra planerade insatser kommit att beröra alla på ame, vilket
vi fortsatt med fram tills projektets slut.
Under första delen av året så jobbade vi på distans och provade då på olika verktyg för att utveckla den digitala
kompetensen. Vi spelade bland annat in informationsfilmer, vilket är något som vi fortsatt att utveckla.
Arbetsmarknadsenheten påbörjade tidigt i år en samverkan med en secondhandbutik där våra deltagare har
varit delaktiga i den kreativa processen med att starta upp verksamheten. En av deltagarna som var med från
början är nu anställd och arbetar 100% i butiken. Arbetet har löpt på väl under hela året och som ett resultat av
detta så kommer butiken att bedrivas i kommunal regi från och med årsskiftet 2021/2022. Vi ser väldigt positivt
på möjligheterna som butiken innebär för deltagare att utvecklas i. Både i yrkeskunskap och i mående och
självkänsla. Vi ser tydligt att Aurum Locus, genom kreativitet och ideutveckling, speglas i arbetet med butiken
vad gäller till exempel profilering, marknadsföring och att deltagare kommer med nya idéer.
Vi har under året fortsatt vårt arbete med våra interna insatser kopplat till jobbnycklarna. Genom att jobba med
ett lösningsfokuserat förhållningssätt och via samtal med deltagare så ville vi än mer säkra upp kvalitativa
insatser och generera stegförflyttning. Utifrån samtalen med våra deltagare så har vi kunnat lokalisera vissa
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behov som återkommer. Utifrån dessa behov har vi skapat insatser som nu samtliga deltagare inom
verksamheten tar del av. Vi har till exempel skapat en körkortsgrupp då antal deltagare som inte ha körkort,
eller kunskap om hur en kan skaffa ett körkort, är stort. Vi vill med denna insats stärka individen och motivera
till körkort för att öka sina förutsättningar till att komma närmare arbetsmarknaden. Vi har köpt hem litteratur
och införskaffar fler datorer. Gruppen träffas två gånger i veckan tillsammans med en handledare.
Vi har gjort en jobbsökningsgrupp då vi ser att deltagare inte söker jobb i den utsträckning de behöver. Många
gånger beror detta på okunskap och dåligt självförtroende. Vissa deltagare tycker inte att deras förmågor räcker
till. Vi vill stärka våra deltagare till att bli en stark utmanare på arbetsmarknaden. Vår ambition är att denna insats
ska lyfta individerna till att tro på sina egna förmågor istället för att fokusera på det som inte fungerar.
Ytterligare en ny insats är 7Tjugo. Under våren utbildades personalen på ame inom 7tjugo. På grund av
pandemin blev uppstarten av deltagargrupp försenad men vi är sedan i oktober igång med en grupp och vi
kommer att ha ett löpande intag framöver. Vår bedömning är att 7Tjugo öppnar upp för samtal som berör
värderingar, normer, gränser och andra viktiga ämnen som många gånger är svårt att komma in på. Effekten blir
att deltagarna får reflektera över sig själva, sin omgivning och lära sig att ta ansvar. Gruppen träffas en gång i
veckan under tolv veckor totalt.
Inom projektet har vi fortsatt att utforska olika sätt att jobba med hälsa. Vi har kommit fram till att vi behöver ha
en fast punkt varje dag för att skapa positiva hälsovanor. Sedan 1 oktober så startar vi varje dag med en timmes
fys på vår kommunala idrottsanläggning. Deltagare uppger att de har blivit piggare, fått ökad rörlighet, har
kunnat minska sina smärtstillande mediciner samt att det är lättare nu när träningen har blivit en vana.
Inom hälsonycken har vi även haft ett upplägg med STC där vi har varit i deras lokaler en gång/vecka och med
hjälp av en instruktör så har deltagarna fått massa kunskap gällande träning.
I september hade vi för andra året i rad ame:s triathlon. Loppet har kommit att bli en viktig del vårt hälsoarbete.
Tillsammans med våra deltagare planerade och genomfördes ett lopp bestående av både simning, cykling och
löpning. Utöver den fysiska utmaningen så är loppet en källa till både delaktighet och social hälsa. Vi anpassar
loppet så att alla ska kunna delta i samtliga, eller någon, av sträckorna. Deltagarna får se både sig själva och
andra deltagare klara av saker som de inte trodde var möjligt. Loppet fungerar både som ett startskott och som
ett mål. Redan dagen efter loppet sa till exempel en av våra deltagare som har väldigt ont i kroppen ”nästa år
ska jag och vara med”. Den här deltagaren har nu påbörjat sjukgymnastik och deltar i våra hälsosatsningar. En
stor vinst med loppet är att vi skapar ett gott exempel för deltagarna. Det är ofta som vi kan använda deltagarens
insats i loppet som ett gott exempel på sin egen förmåga. Att det omöjliga är möjligt.
Hur många deltagare har varit inskrivna under 2021 och vilken part har remitterat deltagarna?
Totalt är det 10 personer som har varit inskrivna i projektet under 2021. Samtliga av dessa personer uppbar
försörjningsstöd vid inskrivning i projektet och kom till oss via beslut från socialtjänsten (4:4)
Hur många deltagare har avslutats under 2021 och vad har de gått vidare till?
10 deltagare har skrivits ut under 2021. Fyra av dessa kommer att få fortsatt stöd via ordinarie verksamhet på
ame då de skrevs in sent på året och innan beslutet om att avsluta projektet vid årsskiftet var klart.
o
o
o

5 personer har gått vidare till en anställning och 1 personer kommer att bli anställd i början på 2022.
1 person har startat ett företag.
3 personer har kunnat ökat upp sin tid på ame och kommer att fortsätta att få extra stöd via ame.

Analys
De fortsatta framgångsfaktorerna är att vi har stor möjlighet att testa olika format och aktiviteter. Att vi också har
möjlighet att ta in nya tankar och idéer i den befintliga verksamheten gör att det känns ”på riktigt”, både för
deltagare och personal. Ytterligare en framgångsfaktor är att det inom ramen för projektet skapas så mycket
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mer tid för varje deltagare. Vi har via projektet möjlighet att lyssna in deltagare på ett djupare plan och där fånga
upp det som framkommer.
En svårighet är, inte helt oväntat, att driva projektet under rådande pandemi. Flertalet aktiviteter har fått ställas
in och det har varit svårt att få in nya deltagare då det har varit intagsstopp. Detta var som mest utmanade fram
till sommaren. För att möta detta så har vi bland annat utökat vår digitala kompetens. Detta ser vi som en positiv
utveckling för verksamheten men det är fortfarande en utmaning att övervinna språkbarriärer som råder mellan
flera av våra deltagare. En annan svårighet är samverkan med arbetsförmedlingen. Vi har provat några olika
sätt för att stärka samverkan men ännu inte lyckats hitta rätt. Vi har dock tagit steg i rätt riktning och det finns
sedan i höstas en dialog mellan oss.
För de deltagare som idag har en anställning har det fungerat väldigt bra med arbetsgivaren. Vi har haft stora
utmaningar med att komma till beslut gällande lönestöd från arbetsförmedlingen. Det tar ofta lång tid och skapar
därför mycket längre processer än vad vi hade önskat. Detta är något som vi har lyft och försöken för att nå än
mer samverkan fortsätter.
Vår ambition har varit att fortsätta leva upp till de mål som är satta, trots rådande situation med restriktioner
kring Covid-19. Det har absolut inte gått den vägen vi hade planerat för men, flexibilitet och anpassning har fått
vara ledord under hela året. Vi skulle säga att det är detta som har gjort att vi trots allt har fått ut flera deltagare
i anställning samt att vi har kunnat skapa och implementerat flera insatser. Som alltid i projekt så finns det en
viss risk att idéer och handlingar stannar i projektet och upphör när projektet avslutas. Vi har medvetet jobbat
för att hitta verktyg som ska kunna användas och bedrivas i ordinarie verksamhet. Det har vi verkligen lyckats
med. Samtliga insatser som har tagits fram bedrivs redan nu, och kommer att fortsätta bedrivas, i vår ordinarie
verksamhet.

Cresco Creare
Projektägare/Ansvarig part
Samordningsförbundet Skaraborg.

Period
210101-230228

Bakgrund
Projektet arbetar med deltagare från 12 kommuner i Skaraborg i behov av stöd inom målgrupperna; psykisk
ohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda. Visionen med projektet är att fler individer når arbete/studier
med hjälp av en samordnad Skaraborgsmodell.

Syfte
Testa och utveckla BIP-modellen till en “Skaraborgsmodell” och genom att arbeta med indikatorerna förflytta
deltagarna mot arbete samt kunna mäta deltagarnas progression. Även att utveckla samverkan inom
kommunens olika enheter samt mellan parterna i samordningsförbundet.

Mål
o
o
o
o
o

30% av deltagarna har fått arbete/påbörjat studier.
50% av deltagarna har påbörjat arbetslivsinriktade åtgärder.
Av de som inte närmat sig arbete/studier har 90% fått en mer strukturerad vardag.
Deltagarna har fått ett flexibelt och fördomsfritt stöd.
Samverkan och kunskap om varandra har ökat hos parterna i Skaraborg
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Metod/Strategi
Den danska BIP-studien lägger grunden för en metod där kartläggning och uppföljning av individens
arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Uppföljning sker via progressionsmätningar
samt sus.

Resultat
31 december 2021 hade Cresco Creare 165 deltagare totalt enligt sus. 87 av dessa är kvinnor, 78 är män. 30
deltagare har avslutats.
58 % av deltagarna har försörjningsstöd, 26 % sjukpenning och 13 % aktivitetsersättning, 3 % sjukersättning. 88
% tillhör målgruppen psykisk ohälsa, 10 % utrikesfödda och 7 % missbruksproblematik. Några har alltså
registrerats på fler än en målgrupp.
26% av de som avslutats har gått i arbete på 100%, 8,7% har gått till förstärkt samverkan mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 4, 35% har påbörjat studier, 8, 7% har avslutats pga. försämrat
hälsotillstånd, 13% har avslutats pga. flytt, 13% är nu arbetssökande, 4, 35% har avslutats pga. föräldraledighet.
Samverkan

Det skiljer sig mellan orterna avseende vilken utveckling som gjorts avseende samverkan. Vissa kommuner har
nu tätare kontakt med andra enheter såsom bistånd, boendestöd samt socialpsykiatri. En del kommuner har
utökat sin samverkan med vården och använder sig av deras grupper såsom vardagsrevidering i arbetet med
deltagarna.
Flexibilitet och fördomsfrihet

Cresco Creare arbetar kontinuerligt med att ha ett flexibelt och fördomsfritt synsätt hela tiden och processtöd
har getts av jämställdhetskonsulten till kommunerna och utbildningar i jämställdhet samt diskriminering har
hållits under året. Det finns en del utmaningar avseende regelverket hos kommunerna avseende arbetet med
deltagare som har ett missbruk som gör att det inte blivit så flexibelt som planerat.
Det är svårt att ännu påvisa något resultat av detta men en enkät har utformats för att följa upp deltagarnas
upplevelse av hur de blir bemötta. Detta påbörjades dock 1 januari 2022 så det finns inga resultat att redovisa
för 2021.

Analys
Eftersom det handlar om 12 kommuner är det olika förutsättningar i samtliga kommuner. Det finns olika
remissförfarande, olika insatser för deltagarna och samverkan inom kommunen ser också olika ut.
En framgångsfaktor är att det bildats ett nätverk som tillsammans har möjlighet till erfarenhetsutbyte och lära
sig av varandra. Det finns mycket kunskap inom nätverket. Grupparbete hålls regelbundet för att arbeta med
de frågor som är utmanande i projektet.
Det finns även en referensgrupp bestående av de olika parterna där de lär av varandra och ökar kunskapen.
Workshops har genomförts där Försäkringskassan bidragit med information om ersättningar, deras
bedömningar och deras möjligheter att bidra med olika resurser.
Det finns en tradition av att snabbt ta ställning till vilken aktivitet som en deltagare ska anvisas till. I Cresco
Creare vill vi att hela livssituationen ses över och att man arbetar med indikatorer för att nå progression. Det är
därför en utmaning att innan samordnarna tänker aktivitet verkligen ha identifierat vilka indikatorer som
deltagaren bör arbeta med tillsammans med samordnaren. Det behöver inte handla om en aktivitet och det
tankesättet behöver ändras för att nå progression och att den ska hålla över tid. Under året har tankesättet
ändrats och verktygslådan därför vidgats avseende basala insatser som kan pågå parallellt med progression
mot arbete.
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Avseende remittering uppstår ibland frågetecken från såväl remittenter som samordnare vilket vi tillsammans
försöker lösa. Det fungerar oftast. Den största utmaningen är att det på vissa orter är ett sådant stort behov så
att kösituationer uppstår.
Gällande målen har Cresco uppnått 25% till arbete i nuläget. Riktigt så många har inte gått till förstärkt
samverkan och det är möjligt att samordnarna faktiskt kan lämna dem vidare men behåller dem lite längre än
vad de egentligen behöver. Detta bör vi titta vidare på. Sedan har det visat sig att många av deltagarna står
långt ifrån arbetsmarknaden och behöver en del basala insatser och arbeta med rutiner innan det är möjligt att
påbörja ett arbete.
Det arbetet samordnarna och deltagarna gör står absolut i relation till att nå målet en mer strukturerad vardag.

Elings ark
Projektägare/Ansvarig part
Försäkringskassan

Period
200215 – 211231

Bakgrund
På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun genomfördes en förstudie (september 2017- februari
2018) med konceptet grön prerehabilitering på Elings ark, där deltagarna fick möjlighet till återhämtning i en
grön miljö. Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden och mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för de
här personerna lite längre fram, det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att sedan
kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Förstudien blev lyckosam och den förberedande insatsen finns
tillgänglig för målgruppen igen sedan februari 2020.

Syfte
Syftet med insatsen på Elings ark är att deltagarna ska förflytta sig närmare arbetsmarknaden och egen
försörjning så att sjuktal och långvarigt beroende av offentlig försörjning minskar.

Mål
Målet med insatsen är att deltagarna, efter genomförd insats, upplever sig ha bättre hälsa och ökad
aktivitetsförmåga.

Metod/Strategi
Grön förberedande rehabilitering för 2 grupper/år á 12 deltagare (10-12 timmar/vecka), i sammanhängande 12
veckor. Upplägget utformas utifrån varje individ inom området djur och gårdsskötsel, kreativitet och skapande,
kroppsliga aktiviteter och jag-stärkande övningar etc. Det finns god evidens för att djur och natur har god
inverkan på människors hälsa och i kombination med kreativa aktiviteter i en lantbruksmiljö kan en väg framåt
erbjudas.
Mål och målinriktning följs genom registrering i SUS och Samordningsförbundets självskattningsenkäter
används vid uppstart och avslut. Styrgruppsmöten hålls regelbundet och månadsrapporter lämnas till
samordningsförbundet.

Resultat
Nyorientering

Vi har återigen en deltagare som gått direkt ut på öppna arbetsmarknaden. Det har hänt flera gånger under
våra år som prerehabiliteringsgård. Frågan som kvarstår blir alltid om deltagaren verkligen varit rätt bedömd,
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kan man verkligen återhämta sig så fort och gå från vår verksamhet och direkt ut i jobb? Ja, det kan man. Man
kan ha läkt ut grundproblemet men ännu inte hunnit uppdatera sig själv. Vi kallar det nyorientering. Vem är jag
idag? Hur ser samhället ut idag? Var finns det plats för mig?
Det är många frågor som, speciellt de som varit borta från arbetsmarknaden och kanske också samhällslivet en
längre period, bär på. Några har också själv- stigmatiserat sig och är fast i en identifikation med olika
diagnoskriterier och har svårt att se sina egna styrkor.
Vårt koncept bygger på att skapa en avslappnande och tillåtande atmosfär där deltagarna kan spegla varandra,
se styrkor och bekräfta varandra med vänlighet. I vardagliga samtal nyorienterar vi oss tillsammans. Det är en
fantastisk upplevelse att vara med när någon reser sig med full kraft, tar över rodret till sitt eget liv för att försöka
styra det dit hen vill. Det händer ibland trots att handläggare bedyrat att hen haft minst ett års rehabilitering kvar
och även om vi till en början varit av samma åsikt.
Antal deltagare inskrivna 2021

Totalt under året har vi haft 36 platser till förfogande och 16 platser har tillsatts.
År 2021 innebar en del ej tillsatta platser. Vid årets första omgång klarade remittenterna bara av att tillsätta två
av platserna, i den andra omgången endast fyra. Läget var dåligt då vår verksamhet bygger på
gruppverksamhet. Åtgärder vidtogs då läget inte kändes bra, vi ändrade vårt avtal med kommunen och strök
de två omgångar vi skulle genomföra på sammanlagt tjugo veckor under höst och vinter och satte in endast en
omgång på tolv veckor där remittenterna i samverkan kunde tillsätta hela tio platser!
Kön/ ålder 16 deltagare:

1 man 30- 50 år, 7 kvinnor 20- 35 år, 4 kvinnor 36- 45 år, 2 kvinnor 46-58 år, 2 kvinnor 58- 65 år.
Remittenter:

Vara kommun: HR, AME/ Cresco Creare, Försörjningsstöd, Vårdcentralen samt Försäkringskassan.
Resultat kopplat till mål och syfte

Vi har under år 2021 använt oss av två olika skattningssystem varför vi redovisar deltagarna som två olika
grupper. I framtiden skall vi använda oss av Samordningsförbundet Skaraborgs framtagna skattningsenkät som
sedan skall sammanställas och redovisas digitalt.
Huvudfokus är aktivitetsnivå och hälsa.
De första 6 deltagarna:
o
o
o
o
o

83% ökade sin aktivitetsnivå med upp till två steg
83% ökade sin psykiska hälsa med ett steg
67% höjde sin fysiska hälsa med ett steg
67% ökade känslan av balans i tillvaron med ett till tre steg.
67 % hade ökat sin syn på framtiden med upp till två steg.

De 10 sista deltagarna:
o
o
o

60% ökat sin aktivitetsnivå
40% ökade sin psykiska hälsa
50% höjde sin fysiska hälsa

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde

Projektredovisning
11/49

På gruppnivå i gruppen med 10 deltagare kan man bland annat se att:
o
o
o
o
o

Självkänslan ökat 5 steg
Förmågan att koncentrera sig ökat 9 steg
Förmågan att förstå instruktioner ökat 7 steg
Känslan av balans i tillvaron ökat 11 steg
Känslan av välbefinnande/ tillfredsställelse i livet ökat 7 steg.

Vår egen skattning

För vår verksamhet är det viktigt att även få svar på frågor som direkt rör oss som handledare och därför
använde vi oss vid samtliga skattningar av vårt eget skattningsformulär som bland annat innehöll frågorna:
1.
2.
3.
4.

Hur har handledarnas sätt att bemöta/ stödja dig varit?
Har du känt dig ”synlig” på Elings ARK?
Har du lärt dig några nya förhållningssätt att hantera livet på?
Sammanfattningsvis- Hur har din tid på Elings ARK varit?

De 16 deltagarna skattade: (skattningsskalan går från 1-6).
1.
2.
3.
4.

16 skattade 6 poäng.
15 skattade 6 poäng och 1 skattade 5 poäng.
5 skattade 6 poäng, 3 skattade 5 poäng, 5 skattade 4 poäng och 3 skattade 3 poäng.
16 skattade 6 poäng.

Våra deltagare har efter aktiviteten hos oss gått vidare till:

Under 2021 avslutade 15 stycken sin aktivitetsperiod hos oss, en slutade tidigare då hen var redo att återgå i
arbete på den öppna arbetsmarknaden. När det gäller vad de 15 gick till har vi ännu inget resultat. Men vid
uppföljningssamtalen var målet för minst två att de skulle in i samverkan FK/AF, flera yngre deltagare var i behov
av rehabilitering. De mer osynliga framgångsfaktorerna där vi stöttade flera att försöka få ordning på sin
boendesituation, någon till och med skaffade sin första egna lägenhet, för att orka fokusera framåt mot arbete
syns inte nu men säkerligen i framtiden.
I fortsättningen skall våra deltagare registreras i SUS, något som gör det lättare att få tillgång till statistik för
uppföljning av vad som verkligen tar vid när de slutar hos oss.

Analys
Det låga antalet deltagare

Såklart var det inte lätt för remittenterna att hitta deltagare till vår verksamhet när rädslorna för att bli sjuk i
Corona spred sig som mest. Det är de som motiverar deltagare i första ledet.
Men när vi stod med två och senare fyra deltagare under våren tog vi oss en funderare, ringde runt och pratade
med olika handläggare. Vissa var mitt uppe i en omorganisation, några hade helt enkelt inte tid att söka efter
lämpliga deltagare och andra pratade om att de, även om de ville inte kunde remittera till oss när de remitterat
till Cresco Creare, ett relativt nystartat projekt med bra mål och visioner. Vi ser gärna samarbeten och absolut
inte konkurrenssituationer när det gäller att hjälpa människor så vi tog kontakt med Samordningsförbundet
Skaraborgs processtödjare som i sin tur hjälpte oss komma i kontakt med ansvariga för Cresco Creare. De var
öppna för samarbete med oss och kom ut och besökte vår gård. De informerade oss om att det inte fanns några
hinder att remittera till dem och oss samtidigt, det skulle till och med kunna bli väldigt bra. En längre planering
för deltagaren hos dem och samtidigt aktivitet hos oss. Vi återvände till nätverket med remittenterna och
kommunicerade ut att det inte fanns några hinder.
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Det blev inledningen för ett mycket bra samarbete med Cresco Creare som själva remitterade minst 6 av de 10
deltagarna till sista omgången. Dessutom ordnade de med en chaufför som hämtade och lämnade de yngre
deltagarna hos oss då de saknade körkort och/ eller bil. Samtliga remittenter var tillgängliga som stöd/ bollplank
när det dök upp problem under aktivitetsperioden hos oss. Det blev bra!
Start- och slutdatum

Under vår analys stod det klart att ännu en försvårande faktor för antalet deltagare till vår verksamhet var startoch slutdatum på varje omgång. Vi hade flera skarvar från en omgång till en annan som inföll vid remittenternas
”lågsäsong”. Vi beslutade då att starta den sista omgången, på tolv veckor, sex veckor senare i remittenternas
”högsäsong”. Detta innebar att sista omgången även slutade i remittenternas ”högsäsong” vilket var en klar
fördel för deltagarna som slapp lämna aktiviteten hos oss för att gå hem och åter falla in i passivitet.
Remittenterna

De flesta remittenter som remitterat deltagare till oss under året har bjudit in till samtal även om det varit
nödvändigt att utföra det digitalt och de flesta har haft en plan för deltagarens fortsatta aktivitet/ arbete. Vi har
hjälpt till med idéer utifrån vardagliga samtal med deltagaren om dennes motivation, kunskaper och talang.
Samarbete över gränserna

Samarbete över gränserna och kommunikation har varit framgångsfaktorer för år 2021.
Svårigheterna har vi tagit oss igenom metodiskt och analytiskt. Vi ringde runt och samtalade med remittenterna
om vad de trodde var orsaken till vårt låga deltagarantal. Vi startade en mejlkonversation för att påminna
remittenterna om när det var dags att leta efter nya deltagare, med datum och tider. Vi ordnade en öppen träff
där handläggare och eventuella deltagare var välkomna att göra studiebesök på gården.
Avslutningsvis

År 2021 har inneburit mycket arbete med allt som egentligen inte rör vår kärnverksamhet, aktiviteterna med
våra deltagare. Vi är glada att ha fått möta alla sexton kämpande människor som varje dag tar sig närmare målet
om ett arbete och en egen försörjning. I de två första grupperna ökade 83% sin aktivitetsnivå och i den sista
omgången ökade 60% sin aktivitetsnivå. Vi är glada över att vi hade möjlighet att ändra vårt avtal så att den
sista omgången kunde fyllas med tio personer. Vi är stolta över att vi lyckades samarbeta så fint med alla
berörda trots att Corona härjade och sist men inte minst är vi såklart överväldigade över att ännu en deltagare
tog över sitt eget roder och gav sig av ut på öppna arbetsmarknaden för att styra sitt eget liv dit hen vill.
Fantastiskt!
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Friskvågen
Projektägare/Ansvarig part
Götene kommun

Period
170901-211231

Bakgrund
På grund av det höga sjukpenningtalet som var vid projektstart i Götene kommun, inklusive höga sjukpenningtal
hos Götene kommun som arbetsgivare, har Samordningsförbundet - genom de samverkande parterna Götene
kommun och Försäkringskassan samt utföraren Nya Mästers Handelsträdgård AB erbjudit den här
förberedande insatsen sedan 2017-09-01.

Syfte
Syftet med Friskvågen är att deltagarna ska förflytta sig närmare arbetsmarknaden och egen försörjning så att
sjuktal och långvarigt beroende av offentlig försörjning minskar.

Mål
Målet med insatsen är att deltagarna, efter genomförd insats, upplever sig ha bättre hälsa och ökad
aktivitetsförmåga. Målet är vidare att deltagarna genom insatsen rustas för mer arbetslivsinriktad rehabilitering
så som arbetsträning eller praktik och tar steg mot arbete eller studier.

Metod/Strategi
Aktiviteterna som genomförs är individuellt utformade. Exempel på aktiviteter är arbete med växter i
trädgårdsmiljö, kreativa aktiviteter där deltagaren får använda händer och sinnet så som målning, skulptering,
lera och handarbete samt mindfulness, yoga, avslappning och lättare motion. Aktiviteter finns tillgängligt fem
dagar i veckan.
Mål och målinriktning följs genom registrering i SUS och Samordningsförbundets självskattningsenkäter
används vid uppstart och avslut. Styrgruppsmöten hålls regelbundet och månadsrapporter lämnas till
samordningsförbundet.

Resultat
1 januari fick vi öka till 16 platser på friskvågen. När vi avslutar året har vi 15 aktiva deltagare och 2 vilande.
Jeanette, Natalie och Marie är på väg mot nya aktiviteter men har fortfarande en fot kvar hos oss de startade
under 2019 och alla 3 bor i Götene kommun. 1 från FK 2 från Soc.
2 deltagare från 2020 Helen och Madelene från Lidköping FK.
Vi har skrivit in 16 nya deltagare under 2021.
10 deltagare har avslutat och gått vidare. Varav 2 till praktik mästers och systembolaget, 2 till AME, 1 till arkus
för utredning, 2 har ansökt om sjukbidrag, 2 har återfall i sjukdom. 1 har jag inte antecknat vart hon tog vägen.

Analys
Under året har vi anställt ny personal på grund av dödsfall. Det tar lite tid att få till nya rutiner och jobba bort
sorg och saknad bland deltagarna.
Känner att vi är ett stabilt team som tar oss an 2022 och tackar för fortsatt förtroende att lotsa deltagarna mot
arbetsmarknaden.
Det resultat vi ser just nu är att alla pratar mycket om vad de har för framtidsönskningar.
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Pandemin är fortfarande ett problem, det är mycket bättre med fysiska möten och omsättningen på handläggare
på försäkringskassan har varit hög det gör att deltagarna ständigt ska börja om och lära känna nya personer.
Det är svårt via telefonen.
Alla deltagare gör framsteg och uttalar att de mår bättre av att komma till friskvågen. Det är efterfrågan på nya
aktiviteter och vi gör vårt yttersta för att de ska få utvecklas så mycket som möjligt.
Under våren kommer vi att fokusera mer på konst, motion och KBT. Jag har personal med den typen av
utbildning nu och det finns ett stort intresse i gruppen.
Vi ser fram mot 2022 och att få hälsa nya deltagare välkomna.

Hantverksstegen
Projektägare/Ansvarig part
Tibro kommun

Period
210101–211231

Bakgrund
Vid en längre sjukskrivning eller frånvaro från arbetslivet visade det sig att steget till att delta i en
arbetslivsinriktad rehabilitering var stort och ofta blev allt för påfrestande. Idén om att erbjuda en form av
återhämtning eller lugnare start mot en arbetslivsinriktad rehabilitering föddes, och när Folkuniversitetet visades
kunna agera aktör började en prerehabilitering med inriktning på möbel och textilhantverk att formas.
Hantverksstegen.

Syfte
Syftet med projektet är att deltagarna ska komma närmare eget arbete eller studier.

Mål
o
o

Minst 90 % av deltagarna ska uppleva att de har fått stöd i projektet som har varit till stor nytta för dem.
Minst 90 % av deltagarna ska känna att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att
detta stöd har upphört.

Metod/Strategi
Hantverksstegen erbjuder återhämtning och en lugnare start mot en arbetslivsinriktad rehabilitering/arbete eller
motsvarande, genom stöd och olika hantverksaktiviteter på Tibro Hantverksakademi. Det handlar om
motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö utifrån deltagarens intresse, möjligheter och med
hänsyn till deltagarens hinder. Här får deltagarna vara en del av ett sammanhang och utvecklas som människor.
Samordningsförbundets uppföljningsrutiner används.

Resultat
Vi har uppnått målet att minst 90 % av deltagarna ska uppleva att de har fått stöd i projektet som har varit till
stor nytta för dem. Detta är en uppskattning utifrån hur det sett ut för deltagarna, alla deltagare utom tre har gått
vidare till antingen arbetsträning eller fortsatt pre rehab. De tre som avslutat har inte berott på att de inte fått
stöd i projektet.
De som gått vidare till arbetsträning eller vidare till annan pre rehab har kommit betydligt närmre eget arbete
eller studier.
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Inskrivna under 2021:
o

24 deltagare inskrivna under året.

Vilken part har remitterat deltagarna?
o
o
o

Försäkringskassan, drygt 90%
AME Karlsborg
Cresco Creare Tibro

Analys
Framgångsfaktorer

God stämning och en kreativ miljö där deltagarna på individnivå är med och påverkar vad de skall göra för
hantverk och vad de är nyfikna på att prova.
De får då råd och tips på vad de kan göra och svårighetsnivån, de får ofta göra arbetsprover innan de ger sig
på det som skall bli det färdiga resultatet. Detta har visat sig bra, då de kan göra ”misstag och fel” på proverna
för att sen ha känsla för hur det ska utföras.
Det är ofta vi får höra ”Detta trodde jag aldrig att jag skulle kunna göra” ”Har fått prova så många nya saker som
jag aldrig trott om mig själv att jag skulle klara”, ”Tänk att det finns så mycket roligt att göra”.
Att vi har rullande intag gör att det alltid finna nybörjare och de som varit med ett tag och kan hjälpa de
nytillkomna, det är ovärderligt. Det stärker samarbetet och självkänslan hos den som kan dela med sig av
kunskaper.
Svårigheter

o
o
o

Att 20 veckor inte räcker till för alla då de har en längre sträcka att gå innan de är klara för arbete eller
studier. Coronapandemin har även här ställt till det för de som varit sjuka särskilt vid flera tillfällen.
Vissa diagnoser är en större utmaning och tar då mer av handledartiden.
Coronapandemin har förstås också varit en utmaning gällande studiebesök, genomförande,
uppföljningsmöten m.m. Sjukfrånvaron har varit högre då ingen fått komma vid symtom som kunnat
tyda på Corona

Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

o
o
o

Då det gått att öka veckorna för de som inte är redo eller att det tagit tid lång tid för att komma in i en
annan pre rehab eller arbetsträning. Även de som varit sjuka vid ett flertal tillfällen har kunnat få förlängt.
Jobbar lite extra med de som behöver det. Hjälper dem att komma över svårigheter, kan vara att göra
ett moment för att de skall komma vidare.
Vi tillämpat Skypemöten, telefonmöten i stor utsträckning. Största delen av året endast studiebesök
digitalt eller per telefon. Som komplement till dessa samtal har vi skickat ut dokument med beskrivning
av verksamheten samt med bilder på miljön och ett axplock av utförda hantverk och en vägbeskrivning
inför inskrivningsmöte och/eller uppstart.

Vi har större delen av året använt ansiktsmask och alla deltagare har erhållit från oss ett visir. Handsprit och
ytdesinfektion har använts dagligen. Under hösten när restriktionerna lättade kunde vi ta emot studiebesök av
den remitterade och remittent digitalt. Då det inte finns några andra deltagare vid tiden för möten är det inga
andra i lokalerna och det minimerar smittorisken samt att ansiktsmask använts.
I lokalen har vi utökat bordet med de fasta platserna för att öka avståndet mellan deltagarna och torkat alla
beröringsytor som gått att torka med ytdesinfektion. Det har skapat en del merarbete men har fungerat.
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Vi har bara behövt stänga en dag på grund av en deltagare som fick Corona och det var med god marginal för
smittorisk, men vi gjorde det för att vara på den säkra sidan.
Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Ett problem tycks vara arbetsförmedlingen om det inte kommer framåt så att det blir en smidig övergång utan
längre uppehåll. Uppehåll längre än tre fyra veckor kan vara förödande för en del då de tappar rutinerna de
arbetat upp under insatsen.
Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen, kopplat till mål och syfte?

Resultatet kan alltid bli bättre om man ser till hur många som går vidare till arbetsträning eller studier. Det beror
förstås på hur långt ifrån arbetsmarknaden en person står eller hur problematiskt utgångsläget är.
Många som varit hos oss under året har gjort stora stegförflyttningar mot att komma ut i arbete eller studier.
54% har gått vidare till arbetsträning utav de 13 deltagare som avslutat sin 20 veckors aktivitet under året.
Resterande 46% har gått vidare i annan pre rehab. De 3 har avbrutit aktiviteten i förtid är på grund av att hälsan
inte klarat av aktiviteten. Två på grund av hälsoproblem en av andra orsaker då närvaron inte gick att
upprätthålla trots insatser för att upprätthålla närvaron.
Balansen mellan dessa beror helt och håller på individens utgångspunkt. Många har haft längre sträcka att gå
än 20 veckor.

Level Upgrade
Projektägare/Ansvarig part
Samordningsförbundet Skaraborg

Period
190701- 211231

Bakgrund
Level Upgrade är en fördjupning av Level Up och bedrivs sedan juli 2019 som en ordinarie verksamhet i varje
kommun och i form av en avtalssamverkan mellan förbundet och respektive kommun. Målgruppen i Level
Upgrade är personer i arbetsför ålder (18–64 år) oavsett remitterande instans och mentorer arbetar
lösningsfokuserat där individens styrkor sätts i främsta rummet.

Syfte
Syftet är att fortsätta att arbeta med metodiken från Level Up och att den utvecklas och erbjuds för individer i
behov av ett samordnat stöd i åldrarna 18-64 år, oavsett ersättningsform.

Mål
o
o
o
o

Att alla nivåer i Level Up (1, 2, 3, 4) ska erbjudas deltagarna i Level Upgrade.
Att det ska finnas en utsedd huvudmentor som ska vara kontaktperson till Samordningsförbundet.
Att insatserna ska bedrivas utifrån 7TJUGO-metodik och empowermentpedagogik.
Att insatsen ska erbjudas personer med ett behov av samordnat stöd oavsett ålder eller
ersättningsform.

Metod/Strategi
Level Upgrade har en upparbetad struktur med en eller flera anställda mentorer i varje kommun. I Level ett
möter deltagaren sin mentor i olika individanpassade aktiviteter, för att i nästa steg, Level två, gå vidare till en
gruppverksamhet. Därefter följer Level tre där deltagaren har möjlighet att göra kompletterande utbildningar,
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arbetsprövningar och/eller praktik. I Level fyra är tanken att deltagare ska komma i arbete eller studier och här
finns mentorerna kvar som bollplank och säkerhetsnät för deltagare i ytterligare tre månader.

Resultat
Det har under 2021 sett lite olika ut gällande vilka nivåer som har erbjudits deltagarna i de olika kommunerna,
främst med hänsyn till pandemin. Level 2 har t ex inte erbjudits i alla kommuner under pandemitiden, i stället för
gruppverksamhet har man jobbat mer individuellt och gått från Level 1 direkt till Level 2. 7Tjugo har då använts
på individnivå mellan coach och deltagare och det har fungerat bra. 7Tjugo är ett bra verktyg.
Insatsen har under 2021 nått 123 unika deltagare enligt uppgift i SUS. Ungefär hälften är personer i
åldersintervallet 15-29 år och sedan representeras åldersintervallet 30-44 år och åldersintervallet 45-59 till
nästan lika stor del, något större andel i gruppen 30-44 år. Lite fler män än kvinnor.
Vanligast är att deltagarna är i insatsen mellan ett och två år, men några är också redo att ta näste steg inom
ett år och några blir kvar upp till tre år.
Deltagarna har kommit från Försäkringskassan och socialtjänsten.
Under 2021 har 45 deltagare avslutats enligt registrerade avslut i SUS. 17 deltagare har gått vidare till arbete,
studier eller arbetssökande och 18 deltagare har fortsatt sin rehabilitering genom annan insats, exempelvis
arbetsträning.
Utbildning i 7/Tjugo och lösningsfokus har erbjudits kommunerna under året och i princip alla kommuner har
haft minst en deltagare.

Analys
Överlag har det fungerat över förväntat att hålla mycket digitalt. Största utmaningen har varit att få deltagarna
vidare ut i arbetsträning, då pandemin påverkat möjligheterna en del. En del kommuner har platser ”i huset”,
vilket har underlättat. Vidare utmanande att få ut deltagare med ett bakomliggande missbruk/kriminalitet i en
liten kommun där det är svårt att vara anonym. Även svårt när deltagarna behöver ta sig, då de flesta inte har
körkort, att deltagarna i stor utsträckning har låg utbildningsnivå. Även utmanande att många är väldigt unga
och behöver stöd också i vardagsstruktur.
Samverkan med remittent och aktör som tar vid efter avslut tycks fungera bra.
Projektet kommer övergå helt till befintlig verksamhet efter utgången av år 2021.

Måla för hälsan
Projektägare/Ansvarig part
Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Period
200301-230228

Bakgrund
Närmare hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Det finns en stark kreativ motkraft som näst
intill är outnyttjad i Sverige, nämligen bildterapi. Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande samtal
och är en syntes mellan psykoterapi och konstnärligt gestaltande. Utifrån detta formades Måla för Hälsan som
finansieras i huvudsak av Allmänna arvsfonden och Samordningsförbundet Skaraborg står endast för en mindre
delfinansiering
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Syfte
Syftet med projektet är att via bildterapi och kreativitet hitta nya metoder som kan användas för att minska den
psykiska ohälsan.

Mål
Att individer som deltagit i insatsen har en upplevd förbättrad hälsa och aktivitetsförmåga så att man kan gå
vidare och delta i mer reguljär rehabilitering inklusive mer arbetslivsinriktade rehab

Metod/Strategi
Projektets upplägg bygger på en kombination av görande, varande, lärande och integrering. Metodmässigt
arbetar vi processinriktat med måleri och samtal och hämtar kunskap och erfarenheter från de terapeutiska
formerna av bildterapi. Arbetssättet är stödjande och pedagogiskt till formen.

Resultat
Följande sammanställning grundar sig på en utvärdering med 15 frågor där varje deltagare har haft en skala på
1 - 6 (där 6 är bäst) för individuell skattning av eget mående samt hur de olika delarna av metoden har fungerat
för dem inklusive live sammankomster med lokal på Studiefrämjande till det senaste pandemiåret av online
sammankomster. Utöver skattning finns utrymme för ett personligt reflekterande till varje fråga, vilket deltagarna
eftertänksamt och ärligt bidragit med genomtänkt formulerade svar.
Halvåret juli - december har ytterligare tre grupper startat med jämna mellanrum, allt enligt projektplanen. Dessa
grupper har inte än kommit till den skriftliga utvärderingsfasen i projektet. Däremot har de givit muntliga
utvärderingar allt eftersom. Avstämning är med som en naturlig del av projektet där deltagarnas tankar och
upplevelser är av största vikt. Deltagarna uttrycker att de värderar Måla för Hälsan sammankomsterna högt; att
få känna tillhörighet i grupp, att bildövningar med de olika livstemana upplevs vitaliserande och
kunskapsberikande. Självinsikten ökar; att förstå sig själv och andra bättre, dela livsöden och lära sig hantera
sin stresskänslighet bättre. För dessa tre grupper är det för tidigt att omnämna hur livet efter Måla för Hälsan
kommer att utkristallisera sig. Deltagarna uttrycker överlag att de mår bättre, känner sig mer hoppfulla, har mer
ork och klarar mer.
Nedan skattning är fram till september, utifrån ett skriftligt underlag från deltagarna som då hunnit gå klart.
Övergripande resultat, skattning, 1–6:
o
o

Övergripande mående vid uppstart en 1a eller 2a • Övergripande mående halvvägs en 3a eller 4a
Övergripande mående vid slutet en 4a, 5a eller 6a

Sammanfattning utifrån deltagarnas egna svar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ökad reflektionsförmåga & självkännedom
Höjd självrespekt och acceptans
Stärkt självbild & förmåga att se och använda sig av sina resurser
Utvecklad kreativförmåga och uppskattning av kreativa självuttryck
Ökad förmåga till att välja och ta beslut
Förhöjd vitalitetsaffekt och resurstillgång
Nya verktyg för att handskas med livet
Empatiökning med sig själv och andra. Igenkänningsfaktorn har varit berikande
Socialsamhörighet stärkt. Gruppen mycket betydelsefull. Givit stöd, samhörighet och trygghet
Jämnare dagsformsmående; bättre på att reglera sin ork/dagsform
Nya målbilder - fått mening och hopp
Gladare
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I slutskedet av projektet har, de deltagare som är klara, tagit nya kliv i livet; som att studera på högskola, byta
bostad, flytta ihop med sin parter, börjat på målarskola, skaffa barn, återgått till arbetet, allt från halv till heltid.
Alla deltagare har rekommenderat MfH varmt för framtiden och önskar att många fick erfara en sådan
rehabilitering. "Utan MfH hade jag inte varit där jag är idag" "Jag är så glad och tacksam för att jag fick delta"
"Projektet levde mer än väl upp till mina förväntningar" "Hade ingen aning om att självuttrycks/bildprocesser
kunde vara så starka och berörande. Ibland så tufft men i längden så givande". "Har fått ny kunskap och
förståelse".
De gamla deltagarna har efter projekttiden etablerat kamratgrupper. De samlades, var för sig, IRL vid tre olika
tillfällen i september när alla restriktioner hade släppt. Tillfällena ägnades åt workshops samt bildgenomgång
då även projektledare och handledare var på plats.
Måla för Hälsan dagen genomfördes lördagen den 20 november. En informativ dag med workshops.
Utomstående besökare fick komma (små grupper pga pandemin) och prova på. Besökarna fick också möjlighet
att ta del av ett urval målade bilder från projektet. Deltagarnas bilder fotas och dokumenteras och får visas i
MfH sammanhang med deltagarnas godkännande. En stor mängd bilder var utprintade i A4 kopior och
upphängda (som en utställning) i hela lokalen under olika teman.
Deltagare från de gamla grupperna anmälde sig också och fick en egen workshop. Det blev tydligt att de gamla
deltagarna hade utvecklats och var mycket glada att se både sina och de andras alster samlade, vilket inte varit
möjligt förut pga. pandemin. De tyckte också det var värdefullt att ha en workshop över gruppgränserna och få
träffa deltagare från andra MfH kamratgrupper.

Analys
MfH är ett projekt som har fått anpassa sig efter rådande pandemi och överlevt dess påfrestningar. Att både
projektledare och deltagare har, trotts grundproblematiken stress och utbrändhet, hittat en verksam form där
deltagarna mestadels har setts via Zoom och skapat sig en målarplats i hemmet.
De teman som MfH belyser, av existentiell karaktär, har varit extra viktiga under pandemin som för många
människor har väckt olika former av ångest.
Lite fler än hälften, av alla deltagare som möts i verkliga livet, uppfattade övergången till Zoom okay och kunde,
i och med den nödvändiga förändringen, se fördelar. Dock med reservationen att de redan hunnit mötas i
verkliga livet och lärt känna varandra. De övriga var, pga. pandemin, glada över att det blev en fortsättning och
att de fick en form av samhörighet och social tillhörighet. Dock kände de sig lite ensamma på hemmaplan och
blev inte lika trygga i sitt eget skapande och processande. Gruppens närvaro och stöd i verkliga livet tyckte
dom saknades.
P.g.a. den ihärdiga pandemin har tre av grupperna fått lov att påbörjat sitt deltagande i Måla för Hälsan projektet
utan att träffas i verkliga livet. Dessa grupper har, trots det, visat (över förväntan) en förmåga att skapa kontakt
och finna gemenskap och bygga upp en välfungerande gruppsammanhållning. Kanske har dessa grupper haft
fördel av att projektledaren redan under 2020 fått lov att lägga om arbetsförutsättningarna och ha många online
sammankomster. Dessa erfarenheter har legat till god grund för att utveckla en trygg och välfungerande
arbetsmetod online för deltagarna.
Utifrån gruppdeltagarnas olika upplevelser på området har vi lärdom att dra. Hur och när skulle det gå att blanda
online sammankomster med i verkliga livet sammankomster. Kan enbart Zoomträffar vara en alternativ lösning
i vissa lägen? Kan erfarenheten mellan IRL och online ge oss en ny och breddad modell i framtiden?
De deltagare som är färdiga och som inte kan skatta sitt allmänna mående lika högt som övriga deltagare
omnämner deras fysiska mående som den bidragande orsaken. Att de förutom utbrändhet haft svåra fysiska
problem - främst i form av kronisk värk. Och att de vid sidan om Måla för Hälsan har kämpat med att få rätt
diagnos och rätt behandling inom vården.
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Däremot understryker dessa deltagare att MfH har givit dem en fördjupad självkännedom som underlättar i
vardagen och givit dem ett stabilare psykiskt mående med bättre självkänsla/självförtroende, en utvidgad
kreativ förmåga, samt sist men inte minst fått uppleva glädjen i att vara i en grupp där de känner sig bekräftade
och värdesatta utifrån den dom är.
Det tycks som att deltagarna överlag, efter genomgången projekttid, bär med sig ett större toleransfönster mot
stress, vilket är en signifikant målsättning för projektet.
Möjligheten till etablering av kamratgrupper har visat sig vara betydelsefull. Likaså vikten av att samla alla gamla
deltagare med en Måla för Hälsan dag. Något att ha i åtanke inför framtida planeringar.
Rekrytering sker genom att personer som är intresserade av att delta i Måla för Hälsan hör själva av sig till
projektledaren för en första intervju innan en eventuell plats i programmet kan erbjudas. Bedömningen grundar
sig mycket på individens motivation, vilja och orknivå. (ingen förkunskap i måleri behövs)
Information och tips om att projektet finns sker genom Försäkringskassan, Vuxenpsykiatrin, vårdcentraler,
Företagshälsovården och annan rehabverksamhet som Grön rehab och friskvågen. Eller genom tips från
tidigare deltagare.

Prerehab Gullspång
Projektägare/Ansvarig part
Gullspångs kommun

Period
210101-211231

Bakgrund
Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför arbetsmarknaden
har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad prerehabilitering, kunna uppnå
en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga så att individen därefter är mer rustad för att kunna delta i en
mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till arbete eller studier

Syfte
Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande
insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och
upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål
Deltagaren och anvisande myndighet skall ha underlag för fortsatt planering i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Metod/Strategi
Vi erbjuder aktiviteter i grupp eller individuellt anpassat efter personernas individuella utvecklingsplan.
Gruppmöten sker minst en gång i veckan, men oftast minst tre gånger i veckan i form av olika temaveckor, men
också möten och aktiviteter individuellt med inriktning på motivation sker utefter behov. Mötena syftar till att
förbättra hälsan hos individerna och för att öka deras aktivitetsnivå.
Temaveckorna innefattar övningar och information om ämnen så som hälsa, studier, fritid, jobbsökande och
ekonomi och rullar över året varannan vecka. De veckor som inte är temaveckor så är det motiverande samtal
med fika och socialisering på gruppmötena.
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Kartläggning och individuell handlingsplan är det vi upprättar tillsammans med individen och sen utgår ifrån.
Meningsfulla hälsofrämjande aktiviteter individuellt eller i grupp för att öka den positiva synen på deltagarnas
egenupplevda aktivitetsförmåga. Vägledning och coachning till insatser, samt aktiviteter som kan vara nästa
steg i arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi arbetar även med gruppaktiviteter och individuell planering och/eller
annat upplägg/planering som alltid anpassas efter deltagarnas behov för att öka deras hälsa och för att de ska
komma närmare självförsörjning eller klara av fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering eller annan insats.
Motiverande samtal i kombination med skalor har varit bra för att tillsammans med deltagare få fram en bildlig
utveckling över situationen. Vi brukar även rita upp bildliga kartor med olika delmål som man kryssar i allt
eftersom individen utvecklas och gör framsteg i insatsen. I några ärenden har Pre-rehab varit en insats
kombinerad med Cresco Creare, eller stegförflyttning mellan insatserna.

Resultat
Totalt under året så har 14 unika individer varit inskrivna i projektet varav 6 (7) kvinnor och 8 män. Statistiken
visar 15 deltagare då en kvinna varit ur och sen in igen i pre rehab under året.
Totalt har 12 av dessa individer skrivits ut under året. (Varav en kvinna skrivits ut 2 gånger)
7 av dessa 12 deltagare, 5 män och 2 kvinnor gick vidare till annan rehabiliterande insats för att komma närmare
självförsörjning.
5 av dessa som skrivits ut, gick vidare till jobb. 1 man och 3 kvinnor gick vidare till hundraprocentiga
osubventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. 1 man som skrevs ut gick till en
subventionerad anställning.
Vi upplevde under året att många av deltagarna i Pre rehab växte under insatsen och fick ett större
självförtroende och därmed enklare att själva, utan väldigt mycket stöd och motivation kunde kontakta
potentiella arbetsgivare eller andra myndigheter. Vi såg också hur många vågade ta steget vidare och bli
utskrivna från Pre-rehab, till andra verksamheter även om många ville vara kvar i vår verksamhet under
övergångsperioden tills dem acklimatiserade sig till sin nya miljö. detta så att vi kunde följa med och finnas kvar
och stötta dem i början i den nya miljön.
Samtliga är under året remitterade från socialtjänsten förutom två som varit med i projektet efter dialog med
deras handläggare på arbetsförmedlingen, en är remitterad från vuxenpsykiatrin och en deltagare har varit
självuppsökande och sökt upp oss på egen hand.

Analys
Framgångsfaktorer är att deltagarna får mycket motivation och extra stöd från personal att ta sig närmare
självförsörjning med hjälp av projektet. Även att de får träffa andra individer i grupper på temadagar och gå
igenom projektet med personer i liknande situationer som de själva. Där har vi tidigare sett att deltagarna när
de har börjat lära känna varandra även kan stötta varandra. Individuell planering är också avgörande för att
individer ska få rätt typer av anpassat stöd.
Svårigheter i projektet har varit främst i början av året med att få till gruppmöten i större utsträckning under
pandemin. detta har blivit lättare under andra halvan av året efter att vaccinationerna kommit igång och
restriktionerna lättat men det har varit anpassat antal och anpassade lokaler.
Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Vi har fått träffa individerna individuellt i större utsträckning och använda oss mer av telefonsamtal och annan
digital kommunikation under första halvåret. Under det andra halvåret har vi kunnat träffas mer i
gruppsammanhang med temadagar. Många möten med myndigheter och arbetsgivare har skett digitalt under
perioden, även om arbetsförmedlingen vid ett fåtal tillfällen har besökt oss ute på plats under andra halvan av
året.
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Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Vad gäller intag till Pre rehab så blir vi oftast kontaktade av någon myndighet/verksamhet som vill få ut
kommuninvånare i arbetsför ålder, som är i behov av samordnade rehabiliterande insatser i syfte att närma sig
egen försörjning. Där det finns behov av att kartlägga och utreda omfattning av arbetsförmåga och vilka behov
av stöd och anpassningar som behövs för att arbetsförmåga kan tas tillvara. Det händer även i sällsynta fall att
individer själva som uppfyller kriterierna ovan kontaktar oss för att få stöd och hjälp genom projektet.
Dialoger brukar hållas löpande med remittenter under projekttiden för att tillsammans med deltagarna
dokumentera framsteg och se över individernas fortsatta planering. Mer samverkan kring ärenden med nedsatt
arbetsförmåga(sjukskrivna) och aktuella för försörjningsstöd (SGI = 0) är ett viktigt utvecklingsområde.
Vid övergångsperioder till andra aktiviteter så brukar finnas kvar och följa upp till personen känner sig trygg hos
den nya aktören och finns med som bollplank under övergångsperioden. Oftast träffar vi deltagaren tillsammans
med aktören som tar vid efter avslut och lämnar vid behov en slutdokumentation.
Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen, kopplat till mål och syfte?

Resultaten för året har varit väldigt bra, då samtliga personer som inte kommit vidare i arbete eller studier som
skrivits ut ur projektet har gått vidare med underlag för fortsatt planering till annan rehabiliterande verksamhet.
Vi har också sett stora framsteg hos många deltagare som närmat sig arbete så till den grad att dom med stöd
kunnat ta ett arbete och kommit in på en arbetsplats. Dessa har gått ur projektet som självförsörjande med
osubventionerade eller subventionerade arbeten. Ett resultat av att vi arbetat tydligt med målet att dessa hela
tiden skulle närma sig arbete, studier eller egen försörjning.
Som avslutning på 2021 inkom 5 remisser från integrationsenheten, 5 ärenden som kommer startas upp i
januari. Diffus problematik.

Prerehab Mariestad
Projektägare/Ansvarig part
Mariestad kommun

Period
210101-211231

Bakgrund
Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför arbetsmarknaden
har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad prerehabilitering, kunna uppnå
en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Så att individen därefter är mer rustad för att kunna delta i en
mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till arbete eller studier.

Syfte
Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande
insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och
upplevd bättre aktivitetsförmåga.
Att på lokal plats kunna stötta från flera organisationer tillsammans så att man kan förenkla för individen, som
annars har mycket energi att lägga på att åstadkomma de krav som ställs på dem. Svårigheterna är stora för t
ex sjuka deltagare att kunna ta del av den hjälp som finns i glesbygd.
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Mål
Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Deltagaren
och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering.
Mål: Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering. Deltagaren skall uppleva
ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning.
Uppnådda individmål 2021:
5 män och 7 kvinnor

Metod/Strategi
Utvecklingsplatser AME, Maria Nova Mariestad är en insats som riktar sig till en bred målgrupp. Insatsen arbetar
efter ÅKA-modellen som står för Återhämtning-Kartläggning-Anpassning. Deltagare kan anvisas av
Arbetsförmedlingen (Af), Försäkringskassan (Fk), kommunernas individ- och familjeomsorg (Ifo), Primärvård eller
Vuxenpsykiatrin. För varje år har insatsen haft färre deltagare och insatstiden har blivit längre. Detta speglar att
målgrupper som remitteras till insatsen står längre ifrån egen försörjning än tidigare.
Insatsen huvuduppdrag är grundläggande motiverande och lågtröskelinsatser, kallad Pre-rehab. Insatsen har
även haft kompetens för arbetsförmågebedömning.
Kartläggning och individuell handlingsplan enligt Supported Employment.
Arbetsförmågebedömning utförs enligt Model of human occupation, MOHO.
Målgrupp: 30-64 år, personer som pga. av ohälsa eller andra oklara omständigheter behöver en förberedande
insats med arbetsförmågeutredning. Vid särskilda behov har deltagare < 30 år deltagit i insatsen.
Det kan vara 0-klassade, sjukskrivna, långtidsarbetslösa eller av annat skäl behöver en uppstartsperiod.

Resultat
Analys

Prerehab Töreboda
Projektägare/Ansvarig part
Töreboda kommun

Period
210101-211231

Bakgrund
Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför arbetsmarknaden
har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad prerehabilitering, kunna uppnå
en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Så att individen därefter är mer rustad för att kunna delta i en
mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till arbete eller studier.

Syfte
Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande
insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och
upplevd bättre aktivitetsförmåga.
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Mål
Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Deltagaren
och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering.

Metod/Strategi
Rehab och utredningsavdelning har egen lego- industri och tillgång till kreativ verksamhet även tillgång till gym
och simhall. Alla deltagare har olika schema efter sin förmåga, men verksamheten är öppen alla veckodagar
7:00 – 16:00 (utom fredagar 7:00–13:30). I verksamheten arbetar tre utredare och en industriansvarig.
Vad gäller pre-rehab så jobbar vi utefter 7tjugo metoden Empowermentpedagogik, vilket innehåller övningar
som ökar förmågan att ta mer ansvar och bli mer motiverad till att bli delaktig i sin egen planering och framtid.
I pre-rehab insats ingår (utifrån individens behov) enskilda samtal, kartläggning, bygga upp rutiner, klargöra
individens egen målbild, och det finns tillgång till CV-skrivande, SYV, coachkontakt,
arbetsmarknadskonsulenter, språkstöd och målvägledning för de som kommit lite längre.

Resultat
Totalt så hade vi 32 personer i SUSAM, varav 20 remitterades från Socialtjänsten, 2 från vården/ vuxenpsykiatri,
9 från Försäkringskassan och 1 från frivården.
21 deltagare är avslutade i 2021, varar 9 är avslutade till arbete (lönebidrag eller kortare anställningar), 4
avslutade till vidare planering med Arbetsförmedlingen, 2 avslutade till folkhögskola, 1 avslutad till sjukskrivning,
3 gått över till Växtkraftprojekt, 1 tillbaka till vuxenpsykiatrin och 1 tillbaka till frivården.
11 personer är fortfarande inskriva hos oss och vi fortsätter arbetet med dem i 2022.

Analys
Vår analys är till viss del samma som tidigare, att det handlar om att få människor att dyka upp i första läget för
att sedan etablera en kontakt. Vi upplever fortfarande stora glapp i samverkan då det är svårt att få hela kedjan
att dela ansvaret för en individs resa, vad gäller att bistå med resurser och vägledning.
Framgångsfaktorn tror vi fortfarande är att vi har "högt till tak" på arbetsplatsen och att alla arbetar
lösningsfokuserat.
Vi anser att vi har ett gott resultat, vilket grundar sig i ett relationskapande och ett gediget arbete bakom varje
person.
Vi har diskuterat i gruppen och kommit fram till att vi önskar att lägga mer tid och fokus på naturnära upplevelser
för att höja människors välbefinnande. Detta i samband med att vara mer nutidsorienterade och lägga fokus på
situationer och händelser som möter individerna i det vardagliga livet. Här tänker vi oss att ta in människor
utifrån att föreläsa, berätta om sina arbeten, livsöden eller annat för att bidra till kunskap, aha-upplevelser
och/eller skapa motivation att ta kontroll över sina egna liv.
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Promise Hjo
Projektägare/Ansvarig part
Hjo kommun

Period
181231–211231

Bakgrund
Det finns en målgrupp som står så långt ifrån arbetsmarknaden att de inte klarar av de krav som ställs på
deltagarna inom befintlig Arbetsmarknadsenhet. Individerna behöver ett mer individuellt anpassat stöd med
kravställande i förhållande till förmåga. De har en komplex livsproblematik. Innan projektet fanns ingen
verksamhet i Hjo som kan erbjudas målgruppen, vilket innebär att individerna passiviseras och kvarhålls i ett
bidragsberoende.

Syfte
Promise Hjo är en förberedande insats och utgör första steget på vägen till självförsörjning, genom arbete på
den reguljära arbetsmarknaden eller studier.

Mål
Målen med insatsen är att stärka individen att uppnå en bättre psykisk och fysisk hälsa. Att stärka möjligheterna
till en varaktig försörjning samt att erbjuda en meningsfull sysselsättning i ett socialt sammanhang, för att på så
sätt komma närmare arbetsmarknaden.

Metod/Strategi
Under perioden februari – juni erbjöd vår verksamhet en fysisk mötesarena genom dagliga Walk and talks samt
flera olika digitala mötesalternativ, se nedan.
o
o
o
o
o

Måndagar: digital frukost, digital fysisk träning Freepower, promenad
Tisdagar: digital fysisk träning Holistisk/grace/balans träning, digital frukost, digitalt pyssel, promenad
Onsdagar: digital frukost, digital fysisk träning Chiball, promenad
Torsdagar: digital frukost, digitalt pyssel, digital fysisk träning Freepower, promenad
Fredagar: digital frukost, digitalt spel, promenad, digital Chiball

Under perioden juni – augusti var aktiviteterna hybrida (både i den fysiska lokalen och digitalt). Deltagarna fick
själva välja om de ville komma till lokalen eller delta digitalt. Schemat kvarstod augusti-oktober men alla
aktiviteter skedde då på plats i lokalen. Dock har det varit möjligt under hela hösten och vintern att delta digitalt,
vid förkylningssymptom eller av andra skäl. Från och med 4:e oktober förändrades schemat (ny personal och
anpassade inomhusaktiviteter) vilket visas nedan.
o
o
o
o
o

Måndagar: Frukost, Freepower, promenad, samtal med pyssel
Tisdagar: Frukost, spel, bakning, (individuella samtal på em)*
Onsdagar: Frukost, chiball, meditation, uteaktiviteter finns på schemat för de som vill anmäla sig**
Torsdagars: Frukost, Freepower, promenad, samtal med pyssel, (individuella samtal på em)
Fre: Frukost, Chiball, Spaaktiviteter

*) Vi har tre fasta tider på tisdagar och tre på torsdagar (per personal) då vi har uppbokade samtal med deltagare.
**) Vi erbjuder “Promenad med tema” på onsdagar. I dagsläget har ingen valt detta i sitt schema, men vi hade
en utedag i november för att göra lite reklam om denna aktivitet och då kom sju personer som alla såg vinsten
av att vara ute i skogen för att finna ro. Så vi kommer att fortsätta erbjuda detta när det är dags att utöka
personernas schema.
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Vi har aktiviteter mellan kl 09-12.00 varje dag, tre- fyra aktiviteter varje förmiddag. Våra individuella samtal med
deltagare har vi på tisdagar och torsdagar eftermiddagar mellan 13.00-16.00, fasta tider. Vi erbjuder även
utomhusaktiviteter på onsdagar mellan 13.30-15.00.
Vi arbetar utifrån Instrument X med del 2 (en kartläggningsdel), del 3 (genomförandeplan) och del 4 (utvärdering
av planen). Genomförandeplanen utvärderas var fjärde månad. Vid uppstart svarar deltagaren på en
självskattningsenkät (Samordningsförbundets material), inskrivningsenkät (SUS) och enkät angående våld i nära
relationer (projekt via Försäkringskassan). Vid utvärdering (del 4) av genomförandeplanen lämnas enkäten om
våld i nära relationer ut igen. Vid avslut fyller de i självskattningsenkäten, en enkät om deras upplevelser på
Promise, enkäten angående våld i nära relationer och eventuellt en utvärdering av genomförandeplanen igen.
I samband med avslutet utregistreras de i SUS. Vårt förhållningssätt i samtal är utifrån MI och lösningsfokuserat
arbetssätt.
Under detta år har fysiska aktiviteter varit mest populära, såsom Freepower och Chiball. Även mindfulness har
varit populärt, både ute och inomhus. Pyssel, bakning och spel har varit minst populära, särskilt sedan vi har
aktiviteterna på plats. Det fanns ett större intresse för spel och pyssel när vi hade digital verksamhet.
Vi har haft löpande intag till verksamheten och det har inte varit någon kö under hela året. Vid månadsskiften
har det varit mellan 9-13 deltagare. Under första halvåret har vi förutom våra deltagare haft personer som inte
varit inskrivna utan enbart varit inskrivna på AME. Under andra halvåret ändrades arbetssättet och de skrevs in
i vår verksamhet.
Personalen är utbildade till Friskvårdsguider (i konceptet Lugn och Fokus) via Utemaningen. Vi har lärt oss utföra
aktiviteter i naturen som syftar till att känna lugn och fokus.

Resultat
Antal inskrivna deltagare under 2021: 19st
Nyinskrivna 2021 och pågående deltagare: 10st
Antal pågående deltagare inskrivna 2020: 6st
Antal pågående deltagare inskrivna 2019: 3st
Antal avlutade deltagare under 2021: 11 st.
De har gått vidare till:
o
o
o
o
o
o

Arbetsträning: 3
Självförsörjning: 1
Cresco Creare: 1
Socialpsykiatrin: 1
Tillbaka till uppdragsgivare: 3
Pension: 2

Remitterande parter är AME, Försäkringskassan och Cresco Creare.

Analys
Våra deltagare har varit nöjda med de aktiviteter som erbjudits. Under den tid då verksamheten ställde om till
digitala aktiviteter var det flera deltagare som ökade sin tid, jämfört med innan och vi hade en god gemenskap
trots att vi satt på varsitt håll. Vi har upplevt att deltagarna har fått den tid som behövts för att bryta långvarig
sjukskrivning. De har inte känt någon stress i att öka i tid utan det fått ta den tid som känts rimlig.
Personalen har varit aktiva att hitta rätt fortsatt plats för deltagarna och vi har gjort studiebesök hos
socialpsykiatrin till exempel viket resulterat i en biståndsansökan.
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Det har varit svårt att få återkoppling från handläggarna på Försäkringskassan efter att deltagaren kommit upp
i tio timmar och samverkan med Af initierats. Att få vara med i planeringen med arbetsträning har känts viktigt.
Ett problem som har varit under året är att personer som är redo för arbetsträning blivit kvar på Promise allt för
länge i väntan på att Af försökt hitta en lämplig plats för deltagaren.
Det kan vara svårt att ställa rimliga krav på deltagare som inte är berättigade till sjukpenning men som står så
långt bort från arbetsmarknaden att de inte fysiskt kan ta sig till vår lokal. Flera av dem har inte heller möjlighet
till digitala aktiviteter då de saknar fungerade dator/telefon. Vi har löst detta med regelbundna telefonsamtal
eller hembesök, men de går då miste om våra gruppaktiviteter och en del av syftet med verksamheten.
Då individerna som är inskrivna i Promise Hjo ofta har en mycket komplex livssituation och ofta erfarenhet av
ett långvarigt utanförskap ses den stegförflyttning som individerna gjort under året som mycket positiv.
Resultatet där fyra individer gått vidare till arbetsträning och egen försörjning är ett bra resultat och att tre
personer utökat sina timmar och förflyttat sig mot arbetsmarknaden genom att delta i AMEs verksamhet ses
som mycket positivt.

Rörsås Lantliv
Projektägare/Ansvarig part
Anvisande part i samverkan med Rörsås Lantliv

Period
210101-211231

Bakgrund
Rörsås Lantliv finns utanför Mariestad och är en av Grön Arena-gårdarna i Skaraborg. Varje Grön Arena-gård är
unik och arbetar utifrån sina förutsättningar och deltagarnas behov. Verksamheten anpassas efter den enskilde
individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.

Syfte
Syftet är att individen ska komma närmre arbete eller studier.

Mål
Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Deltagaren
och anvisande myndighet/kommun skall ha ett underlag för fortsatt planering.

Metod/Strategi
Vi låter varje individ prova olika aktiviteter och moment i sin egen takt. Efter en tid får deltagaren ta ansvar för
mindre arbetsuppgifter, som t.ex att ta hand om de dagliga rutinerna med getterna.
Vi uppmuntrar, stöttar och finns tillhands för samtal. Att stärka deltagarnas självkänsla är viktigt.
Då deltagaren närmar sig avslut görs en gemensam utvärdering tillsammans med anvisande myndighet. Efter
den gör vi en skriftlig utvärdering som skickas till den myndighet som anvisat platsen.
Under pågående insats finns ett fokus på vad som ska ta vid efter den period som deltagaren är i insatsen i t.ex
samtal och gemensamma diskussioner.
Vi håller även på att färdigställa en läshörna med material från olika insatser, praktikplatser, aktiviteter och
utbildningar som man kan bläddra i för att ge idéer om vad som kan bli nästa steg.
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Projektet är igång måndagar, onsdagar och fredagar med upp till 5 deltagare. Gemensamt är att dagen alltid
börjar 9:00 med att ta hand om djuren (kaniner, getter och höns). Ofta tar vi också en promenad per vecka.
Dagen avslutas 12:20.
Jan-mars: Arbetat med att röja och staka ut en stig i snårskogen för avslappning och egen tid, snickrat bänkar
till stigen, odlat i hydroponiskt system i verkstaden, klippt fruktträd, förodling av tidiga grödor, småsnickerier,
t.ex. underhåll av material till bikupan, byggt och startat en varmbänk för vinterodling, flätat växtstöd
April-Juni: Sått fröer och rensat ogräs i trädgårdsland och pallkragar, vårarbetat i perenna rabatter, skött om
bikupan, sett över komposter, fixat med hagar, stängsel och sol/vindskydd till djuren, byggt en kalkstensmur
Juli-Augusti: Stängt vecka 28-30. Skördat grönsaker och blommor, slungat honung, rensat och gallrat i landen,
stöttat dahlior och fixat i snittblomslandet, gjort en promenadstig runt dammen på gärdet.
Sept-Okt: Snyggat till komposterna, byggt plantskola, förberett för att ta in getterna vintertid, höststädat
växthuset, tagit upp dahlieknölar, gjort en stig runt trädgårdsdammen.
Nov-Dec: Vecka 44 hade vi höstlovsledigt. Sedan har mycket tid gått till vår egenbyggda gärdesgård bunden
med granvidjor. Adventsfix med dörrkransar, startat upp vår hydroponiska odling och gjutit bivaxljus.
Beskrivning av verksamheten:

Hälsofrämjande aktiviteter i grön miljö för den som står långt från arbetsmarknaden, och behöver hänvisas till
aktivitet via t.ex kommun, Försäkringskassan, vården eller Arbetsförmedling. Gruppen med 5-6 deltagare har
tyngdpunkt på rutiner och ansvar som att kunna passa tider samt gemenskap och fysisk aktivitet. Omfattningen
är 10h/vecka och deltagarna är i insatsen i minst 12 veckor. Insatsen kan förlängas med en månad i taget efter
avstämningsmöte varje månad med anvisande myndighet.
Metod för uppföljning av projektet:

Efter ca 5 veckor får deltagare fylla i en utvärdering där aktiviteter och upplevelsen av insatsen skattas på en
skala samt med mer utförliga frågor. Från sommaren 2021 kommer ett självskattningsmaterial fyllas i vid start
och avslut för att följa deltagarens utveckling.
Efter 12 veckor är deltagarna välkomna till gården en lördag per månad för att inte avslutet ska kännas så
drastiskt samt att vi vill följa hur det går för individerna under deras fortsatta resa mot arbete eller studier.

Resultat
Totalt sett har 10 unika deltagare varit inskrivna under 2021. 8 deltagare från Mariestads kommun och 2 från
Töreboda kommun. 8 kvinnor och 2 män.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Deltagare 1 gick till studier (Töreboda kommun)
Deltagare 2 kvar hos oss (Vården, men övergick till FK) på väg till arbetsträning
Deltagare 3 gick till arbetsträning (FK)
Deltagare 4 kvar hos oss (FK) på väg till arbetsträning
Deltagare 5 gick till Livslinjen Maria Nova (Töreboda kommun)
Deltagare 6 gick på föräldraledighet (FK)
Deltagare 7 kvar hos oss (FK)
Deltagare 8 kvar hos oss (FK) kommer gå till föräldraledighet
Deltagare 9 kvar hos oss (FK) behöver ytterligare insats
Deltagare 10 kvar hos oss (FK) på väg till arbetsträning

Samtliga deltagare som är kvar hos oss ser arbetsträning som ett nästa steg, vilket är väldigt glädjande. En
kommer gå vägen över en föräldraledighet, men har en tydlig plan för arbete efteråt.
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En av deltagarna kommer eventuellt behöva en insats efter vår med fokus på stresshantering för att förebygga
att problemen återkommer, innan det är dags för arbetsträning.

Analys
Framgångsfaktorer:

Covid 19-pandemin har inte påverkat oss så mycket avseende aktiviteter, då vi i princip alltid är utomhus. Vi har
varit inomhus korta stunder vid vissa projekt, med möjlighet att hålla avstånd och följa restriktioner.
Vi har sedan 2019 ett avtal med region VGR för Naturunderstödda Aktiviteter NUA med målgruppen
Utmattningsdepressioner och annan ångestproblematik. Dessa har varit sjukskrivna väldigt länge, och har en
mycket lång väg tillbaka till arbete. Vi ser att det är mycket framgångsrikt att de deltagare som gått NUAprerehab hos oss i sitt nästa steg kan delta i projektets Grön Arena grupp, och därmed få pröva att ta lite ansvar
för uppgifter, känna sig för i en ny grupp och bygga vidare på sin självkänsla i en redan trygg miljö. De växer
där vidare och under den tid vi bedrivit verksamheten, har avslutade deltagare ofta varit redo för en
arbetsträning.
Under året har också samarbetet med FK och AF utvecklats bra tycker vi.
Svårigheter:

Pandemin har medfört hög frånvaro, och varit till nackdel för kontinuiteten i gruppen. Vissa deltagare har därför
fått förlängd tid med flera månader, för att få chans att tillgodogöra sig insatsen. Det har även varit svårt att hitta
ett nästa steg pga brist på platser för arbetsträning.
Omorganisationer i kommuner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa har gjort det svårt att hitta rätt kontakter.
Det har även till viss del varit svårt att få ut informationen om att det är Samordningsförbundet som finansierar
insatsen. Man är rädd att insatsen ska belasta den egna budgeten. Vi kommer fortsätta informera, och
uppskattar att Samordningsförbundet gör projekten tydligare, skapat nätverket mellan projekten och likriktar
uppföljningen.
Intag och samverkan

Deltagare har anvisats plats hos oss från både kommun via AME, Försäkringskassan (ofta de som tidigare gått
i vår NUA-grupp) och sjukvården. I princip varje gång en ny deltagare ska in, efterfrågas ett studiebesök där
handläggare från myndigheten vill komma och se gården och sätta sig in i hur vi jobbar innan deltagaren börjar.
Under 2020 och första halvåret 2021 upplevde vi att omorganisationer och nya rutiner medförde att samma
handläggare sällan återkom. Vi ser dock att kontaktnätet under hösten med bland annat FK och AF har blivit
bättre och samverkan fungerar fint.
Projektperiodens mål

Vi bedömer att målet att ha ett underlag för fortsatt planering samt att deltagarna skall uppleva ett
framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning kommer uppfyllas inom projektperioden.
För att ytterligare ge förutsättningar för våra deltagare att utvecklas håller vi på att skapa en liten läshörna med
info om olika studie- och praktikmöjligheter, andra prerehabprojekt etc och jobbguider. Vi vill kontinuerligt lyfta
frågan i gruppen och väcka tanken på nästa steg.
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Startgrid
Projektägare/Ansvarig part
Vara kommun

Period
200301-220228

Bakgrund
Unga med aktivitetsersättning aktualiseras allt för ofta först när de närmar sig 30 år och ska prövas mot
sjukersättning. Då sker en gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men
efter många år i utanförskap är vägen onödigt lång för att komma närmare arbete. Vi vill nu genomföra ett
samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att nå ungdomar tidigt i aktivitetsersättningen.

Syfte
Syftet med projektet är att, genom tidiga gemensamma insatser för unga med aktivitetsersättning, tidigarelägga
inträdet på arbetsmarknaden, samhället i övrigt och nå egen försörjning.

Mål
o
o

Minst 5 individer startar projektet första året. 4 av 5 har halvtidsanställning första året. 3 av 5 individer
har heltidsförsörjning andra året.
Minst 5 individer startar projektet andra året. 4 av 5 har halvtidsanställning andra året. Alla deltagare
upplever att de har närmat sig arbetsmarknaden på ett positivt sätt.

Metod/Strategi
Projektet erbjuder, i samverkan med handläggare på Försäkringskassan, unga som relativt nyligen beviljats
aktivitetsersättning deltagande i projektet. Genom ett fördjupat mentorskap och med stöd av 7TJUGOmetodiken skapas en trygg väg mot ett strukturerat deltagande och en stegvis övergång till en gruppaktivitet.
Motivationsarbetet kommer att vara prioriterat.

Resultat
Försäkringskassan har identifierat 11 deltagare som har börjat i det fördjupade mentorskapet. 1 av dessa 11 har
flyttat. Målet att starta upp 10 st deltagare år 1 och 2 har uppfyllts. 3 st tjejer/8 st killar.
Deltagarna står otroligt långt från att kunna få en anställning. Det är många som mår dåligt och möten som
avbokas. De har svårt att klara av sociala sammanhang som att åka kollektivt och vara i ett rum med andra.
Därför fokuseras arbetet på att skapa tillit och arbeta med väldigt grundläggande behov.
Arbetssättet utförs gemensamt mellan Cecilia från Försäkringskassan och Maria från Arbete, sysselsättning och
integration på Vara kommun.
Cecilia identifierar deltagare och bjuder in till ett gemensamt möte, där Maria informerar om vår verksamhet och
möjliggör olika alternativ. Med på mötet kan vara biståndsbedömare, anhöriga m.fl. Om Startgrid blir aktuellt
startas det fördjupade mentorskapet, där det betydelsefulla arbetet med att skapa tillit och en bra relation
påbörjas. De inledande träffarna kan ske i deltagarens hem, promenad utomhus, träff på ett café, frukostträff
m.m. Mentorskapet bygger på samtal, följa med till olika vårdinstanser och motivera till nästa steg. Maria arbetar
med att vara tillgänglig på telefon/SMS och ha tider som passar deltagarna. Viktigt att möta deltagaren där hen
befinner sig. Anpassa kommunikationen och inte vara för strikt.
Att ta sig till ett arbete kan vara ett stort hinder. Ett exempel är deltagare som i vårt projekt tränar på att åka
buss eller tåg till Vara. Maria finns då med i en bil, om deltagaren väljer att hoppa av bussen så kan Maria plocka
upp deltagaren.
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Att passa tider kan också vara ett stort hinder. Maria ringer och ser till att deltagaren har kommit upp på
morgonen och/eller ringer och påminner om ett möte. Maria kan också ringa och fråga om deltagaren har tid
för ett samtal. Till en början kan det också ske efter ordinarie arbetstid. Gör överenskommelser. Svarar du inte
så kommer jag och knackar på din dörr.
Deltagarna erbjuds att pröva på enklare monteringsarbete, men då behöver man klarat av att ta sig till
arbetsplatsen och känna att det är okej att träffa andra människor.
Även om flera deltagare har låg motivation att aktivera sig så är ett positivt resultat att de vill vara kvar i projektet
och ha kontakt med Maria. Maria förklarar för dem att: "- Ditt arbete är att arbeta med dig själv".
Maria och Cecilia har täta uppföljningar med deltagarna. Minst var 6:e vecka. Det gemensamma
förhållningssättet och gemensamma möten är en förutsättning för projektet. Samarbetet fungerar väldigt bra.
Den arbetsmodell som Vara kommun har tagit fram gäller för hela enheten och projektet Startgrid arbetar också
utifrån den här modellen. Det som hittills har framkommit är att deltagarna i Startgrid befinner sig i Steg 1 och
kommer befinna sig där under en lång tid innan de är redo att ta nästa steg.

Analys
Vilka är projektets styrkor och svagheter?

Projektets styrka är att i projektet har handledaren Maria Hermansson möjlighet att möta deltagarna där de
befinner sig i tid och rum. Det fördjupade mentorskapet innebär att aktiviteterna anpassas utifrån deltagaren
och de behöver inte vara på Odengården om det inte går. Maria möter upp på andra platser och andra tider.
Svagheten är att det finns en begränsning i lämpliga arbetsuppgifter utifrån deltagarens motivation, intresse
och möjlighet att arbeta i grupp. Behöver mycket strukturerade arbetsuppgifter. I dagsläget utförs lättare
montering, i mindre omfattning.
Vad har varit svårare än förväntat och vad har gått bättre än förväntat?

Deltagarna står betydligt längre från arbetsmarknaden än vad vi trodde när vi ansökte om projektet. Deltagarna
som är i gång behöver stöd under en lång tid innan anställning är aktuellt. Tiden avgör. De har mycket att arbeta
med innan det är aktuellt att gå vidare i vår arbetsmodell, exempelvis kontakter med sjukvården, myndigheter
och sociala nätverk.
Det som fungerar bättre är att trots att deltagarna befinner sig väldigt långt från arbete, så har de brutit sin
isolering. En deltagare har t om uttryckt: ”- Nu vill jag ha ett jobb!!!” De vill också fortsätta att ha kontakt med
Maria. Eftersom de har en så lång väg innan de kan ha en egen försörjning så är det här projektet så viktigt för
att de ska börja sin långa resa framåt. Risken är annars att de inte har arbetat någonting med sig själva när de
fyller 30. De har inte prövats mot arbetsmarknaden och det finns inga underlag för att arbeta vidare.
Cecilia och Maria har hittat ett bra sätt att informera och möjliggöra olika alternativ för deltagarna.
För att möta deltagarna där de befinner sig så har det varit viktigt att Maria fått mandat att lägga upp sina
arbetstider och arbetsuppgifter utifrån projektets syfte o mål.
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Stärka individen
Projektägare/Ansvarig part
Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Tidaholm.

Period
Insatsen har funnits sedan 2014 och avslutas 2021-12-31.

Bakgrund
Personer som anvisats till arbetsmarknadsenheterna har ofta varit i utanförskap under en lång tid och deltagit i
många åtgärder och kräver längre insatser. Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och stärker
individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheterna finns i Tidaholm,
Falköping, Skövde, Hjo, Skövde och Karlsborg.

Syfte
Syftet är att stärka den enskildes möjlighet till arbete eller studier.

Mål
o
o
o

Minst 30 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
Minst 90 % av deltagarna upplever att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att
detta stöd har upphört.

Falköping
Metod/Strategi
Vår metod bygger på att individuellt möta varje individ och lägga planering utifrån var och ens behov. Varje
deltagare har en personlig handledare som följer individen oavsett var i processen hen befinner sig.
Arbetsmarknadsenheten i Falköping har byggt upp en verksamhet som kan möta olika behov och hitta
meningsfulla uppgifter utifrån personers olika resurser och begränsningar. Det finns möjlighet att i en del av
verksamhet (utredningsverkstaden) starta i en mycket väl anpassad miljö med få deltagare och ständigt
närvarande handledare. Här utförs lättare legoarbete och uppgifter utifrån intresse är möjligt att skapa.
Arbetsmarknadsenheten har även verksamheter som producerar mot kund och därmed krav på produktion
även om det är i en anpassad arbetsmiljö och med mycket lågt ställda krav. Detta möjliggör en försiktig
stegförflyttning mot arbete för deltagarna.
För att följa upp verksamheten använder vi oss av nöjdhetsenkät två ggr per år och inom projektet har även
självskattningsformulär använts.

Resultat
Under 2021 har Arbetsmarknadscenter Falköping haft 13 deltagare inskrivna i projektet. Deltagarna har främst
remitterats från Försäkringskassan men även från socialtjänsten. Av de som varit inskrivna under året har 6
avslutats under året och 7 stycken vid årsskiftet i och med att projektet avslutas.
Av de avslutade 6 deltagarna har två personer fått anpassad anställning, två gått vidare till samverkan AF/FK,
en gått vidare till studier och en ställt sig till arbetsmarknadens förfogande. Av de som avslutas pga projektets
avslut fortsätter deras planering i Arbetsmarknadscenters egen regi.
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Analys
Styrkan i projektet är att det är förlagt under längre tid, vilket gett möjlighet även för personer som behövt lång
tids stöttning för att försiktigt kunna närma sig arbetsmarknaden. Även möjligheten till individuellt upplägg gör
att var och en av deltagarna kan stöttas utifrån sina behov.
Möjligheten att inom AMC Falköping bereda anpassade arbetsprövningplatser i egen regi samt det goda
samarbetet inom kommunen och med det lokala näringslivet, är en styrka då det medfört möjlighet till
arbetsprövningar i reell miljö.
Glädjande är att se att projektet lett till stegförflyttningar för samtliga och att flera nått målet arbete och egen
försörjning.
De svårigheter som uppstått under 2021 har till stor del berott på pandemin, då det i perioder medfört hög
frånvaro pga smittorisk och även svårigheten att hitta arbetsprövningsplatser. Under en period var
verksamheten stängd och alternativa lösningar hittades i form av utomhusaktiviteter i samverkan med två gårdar
i kommunen och även med kontinuerliga individuella träffar i form av "Walk and talk".
Samverkan med aktör som ska ta vid efter avslut har fungerat väl, men eftersom myndigheter inte haft
personliga möten, pga pandemin, har avslut medfört ökad oro hos deltagarna då de upplevt att de mist den
personliga stöttningen. De mål och syfte som är uppsatta för projektet har vi lyckats nå under 2021.

Hjo
Metod/Strategi
Tillsammans med handläggare görs kartläggning och planering för individen, utifrån detta får personerna
relevanta insatser. Insatserna kan vara coachande samtal, vägledningssamtal, friskvårdsinsatser, tätare
coaching genom Cresco Creare eller inskrivning på Arbetscentrum. Metoder som används är Instrument-X MIX,
BIP, MI-samtal och 7-tjugo.

Resultat
Under 2021 har sammanlagt fem individer varit inskrivna, samtliga har varit remitterade från försörjningsstöd.
Av dessa har två individer gått vidare till studier.

Analys
Som vi ser det har resultatet bra, två personer av vidare till studier. Vi har inte upplevt att det har varit några
svårigheter i samverkan med remittent eller mottagare. Vi har jobbat med de här deltagarna som vi jobbar med
våra övriga deltagare med liknande behov.

Karlsborg
Metod/Strategi
En av de viktigast grundpelarna i den verksamhet vi bedriver i Karlsborg tillika detta projekt handlar om att
skapa förtroende genom bemötande och samtal. Utifrån dialog enskilt och i grupp försöker vi sedan lyfta fram
perspektiv och förhållningssätt som ger möjligheten att börja agera och ta ansvar i sin situation om än i små
steg med stöd från handläggare och övriga personer i sammanhanget.
Vi lägger stort fokus på "sammanhanget" och tror att vara delaktig i någon form av praktisk verksamhet, att få
konkreta uppdrag och arbetsuppgifter skapar en bra plattform för förflyttning. Genom att göra saker och lösa
utmaningar tillsammans växer personer och kan börja se möjligheter där man tidigare bara såg hinder.
Inom ramen för parallella projekt har vi även lagt mycket fokus på hälsa vilket gett ringar på vattnet i hela
verksamheten och spillt över även personerna i Stärka individen. Eftersom det varit många bud kring Stärka
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individens fortlevnad och dess relation till övriga projekt har vi valt att inte ta in några deltagare den andra
halvan av 2021.

Resultat
Vi har genom projektet Stärka individen kunnat erbjuda ett antal personer som varit sjukskrivna en plats och ett
sammanhang där arbetsuppgifter och omfattning har kunnat anpassas till individens förutsättningar. De
personer som varit aktuella för insatsen har haft utmaningar i att hantera de grundläggande krav som ställs på
arbetsmarknaden vilket krävt täta uppföljningar och daglig handledning. Merparten uppger i uppföljningar att
man tycker att man fått ett gott stöd och att man under sin tid förflyttat sig närmare ett arbete. Konkreta exempel
på det kan vara att man gått upp i tid och ökat sin självständighetsgrad, börjat träna och ändra vanor till det
bättre. Av de personer som varit inskrivna i insatsen under året har en gått vidare till studier, en har avslutat
insatsen och återgått till anvisaren och två har istället gått in i Cresco Creare.
De som varit inskrivna har i de flesta fall anvisats av Försäkringskassa och/eller Arbetsförmedling i samverkan.
Vi har haft fler personer som där Rehabsamordnare på Närhälsan tagit initiativet till att boka in uppstartsmöte
som vi har fått ställa in.

Analys
På grund av politiska beslut på både nationell och lokal nivå har förutsättningarna för att bedriva vår verksamhet
förändrats kraftigt. Vi har därför uteslutande använt platserna i Stärka individen till att hålla en dörr öppen för
personer (kommuninvånare) som remitteras via vården av Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen och
som INTE har försörjningsstöd eller INTE faller inom ramen för Förstärkt arbetsträning/Arbetsträning eller någon
av de övriga projekt som finansieras via Samordningsförbundet. För dessa individer har insatsen i flera fall gjort
skillnad. Man har brutit isolering, fått struktur, arbetskamrater och ökad framtidstro för att ta några exempel.
Lokalt har vi fått tydliga politiska prioriteringar mot de målgrupper som har försörjningsstöd. Detta samtidigt som
samverkan med arbetsförmedlingen minskat och på fler sätt varit låt oss kalla den extra komplicerad. Lägg därtill
covid-19 vilket stängt många dörrar till andra sammanhang och att bedriva en bra samverkan. Som exempel har
inte en enda handläggare för de aktuella personerna varit fysiskt på plats utan allt har skötts via telefon.
Vi upplever vidare att merparten av våra deltagare på olika sätt är väldigt resurssvaga. De befinner sig sällan i
förarsätet för sin situation och behöver mycket stöd och mycket tid för att förändra sin situation samtidigt som
stödet är diversifierat och fragmenterat. Det är ofta lätt att personen bli överväldigad av de olika (inte sällan
ganska komplexa) processerna. det får till konsekvens att situationen riskerar att förvärras och att man
"abdikerar från ansvar" och blir någon slags passiv konsument av hjälpinsatser.

Skövde
Metod/Strategi
Vårt arbete innebär att klargöra deltagarnas arbetsförmåga samtidigt som vi rustar och utvecklar deltagare i
riktning till arbete eller studier. Detta görs med hjälp av kartläggning, handlingsplaner, coachande samtal,
arbetsprövning/arbetsträning som stegras i rätt takt. Utredningen av arbetsförmåga resulterar i en gedigen
dokumentation som Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen efterfrågar.

Resultat
Alla våra deltagare gör stegförflyttningar och utvecklas under tiden de är hos oss, de flesta står närmare arbete
och studier när de slutar hos oss jämfört med när de börjar.
Andelen som når hela vägen ända fram till arbete eller studier är ca 15%.
Ibland når vi ett resultat tillsammans med deltagaren som tyvärr visar på att det inte finns någon arbetsförmåga.
Detta kan låta som ett misslyckande men så behöver det inte vara då det kan hjälpa individen att dokumentation
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på att arbetsförmåga saknas. För första gången på flera år kan individen få vila i att inte ifrågasättas av
myndigheter och därmed ta nästa kliv i livsresan.
För Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen är denna dokumentation viktig att få för att
kunna ta relevanta beslut om eventuell fortsatt ersättning.

Analys
Projektets framgångsfaktorer är att vi har fantastiskt kompetenta medarbetare som jobbar i ”Stärka Individen”.
De vet hur människor som bär på en ”tung ryggsäck” från livet ska mötas och de vet hur de kan hjälpa till att
leda individen framåt. Projektet har genom åren hunnit utveckla bra metoder och verktyg och förfinat dessa
under resans gång. Samverkan med Samordningsförbundet, AF, FK, VGR, Socialtjänst och kringkommunerna
gör det möjligt att utbyta erfarenheter med varandra.
En "svårighet" är att projektet tar slut vid årsskiftet 2021-12-31. Projektet har haft en fantastisk samverkan mellan
Samordningsförbundets samverkansparter, som gjort det möjligt att effektivt jobba med individer som står
mycket långt ifrån arbete och därför varit en bra insats att lägga gemensamma resurser på.
Det som gjort vårt arbete svårare än förväntat har varit covid-19.
Det som gått bättre än förväntat är att vi utvecklat våra arbetsprövningsplatser så att det finns en större variation
som gör att fler arbetsuppgifter kan prövas.
Projektets mål uppnås under projekttiden. Efter projekttiden kommer Stärka Individen finnas kvar inom
kommunen för samverkan med Socialtjänsten. Tyvärr är inte ekonomiska resurser lösta för att kunna fortsätta
samverkan gällande Stärka Individen, med övriga parter. Vi har fått starka önskemål från Försäkringskassan om
fortsatt samverkan då den dokumentation som levereras i samband med arbetsförmågeutredningarna är
ovärderliga för dem. På något sätt måste samverkan ske genom Samordningsförbundet då Försäkringskassan
satsar ekonomiska resurser till Samordningsförbundet men de har ingen möjlighet att köpa tjänster direkt av
kommunen.

Tibro
Metod/Strategi
Tibro kompetenscenter förbereder, kartlägger möjligheter och ev hinder för att stärka individer inför arbete och
arbetsmarknad eller fortsatt rehabiliterande insatser. Verksamheterna skiljer sig i de olika kommunerna.

Resultat
Under pandemin har aktiviteterna varit färre än ett normalår. Tibro kompetenscenter har praktiskt genomfört
följande aktiviteter:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7/20-träffar
Ett fåtal träffar med fysisk aktivitet - "walk and talk"
Enstaka utbildning med fokus på personliga brev och CV
Individuellt stöd i myndighetskontakter
Individuellt stöd i "digitalisering"
Tematräffar med aktivitet, t ex julpyssel
Arbetsträning inom kommunen, som för enstaka individer lett till visstidsanställning
Uppstart av "SKILLS" som digitalt stöd - introduktion för enstaka deltagare under 2021
Vägledning och motiverande samtal av SYV
Anställt fyra ungdomar inom "Jobb för unga" som fått handledning av handläggare
Truckutbildning
Social träning; träffas och prata under enkla former
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Dessa aktiviteter har vi upplevt att deltagarna uppskattat och haft nytta av. Uppföljning sker vid varje individuellt
samtal, inte som "gruppuppföljning". Under året har AME använt BIP som stöd, vilket underlättar både för
deltagare och handläggare som ett sätt att identifiera behov hos individen - där deltagaren ser själv…, samt att
planera det fortsatta arbetet. Handlingsplanen har under 2021 varit ett utvecklingsfokus hos handläggarna på
AME.
Deltagarna som AME träffar är i regel väldigt långt från studier och arbete och behöver fortsatt stöd för att kunna
bli helt självgående. Därför är det i de flesta fall viktigast att hitta individens egna drivkrafter för att kunna komma
vidare.
Av SUSade 2021 har 26% gått vidare till arbete, 32% har återgått till remittent, 32% kvar i fortsatt stöd och
återstående har praktik eller arbetsträning.

Analys
Projektets mål stämmer väl överens med verksamhetens övergripande mål och under projekttiden har
arbetsformerna justerats för att bättre möta deltagna på individ- och gruppnivå. Vi har flyttat fokus från grupp
till individ när det gäller insatser/åtgärder. Svårigheterna beskrivs också i förra punkten och hur vi agerat för att
tacka dem.
Konkret är utbildningsnivån fortsatt låg och därmed också hög arbetslöshet samt många med försörjningsstöd.
Arbetet försvåras också av att allt för många inte kan prata tillräckligt god svenska.
Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt är ett stort hinder. Kommunen är fortsatt i ett vakuum när det gäller
lokal arbetsmarknadspolitik. Det är dock anvisning till studier en stor möjlighet för Tibro kompetenscenter, då
både vägledning och arbetsmarknad arbetar tätt tillsammans för att möta individernas behov. Internt måste
kommunen bli mycket bättre att ta emot arbetsträning, praktik, lönebidragsanställning och motsv. Under 2021
har ett omfattande arbete inletts för att kommunen ska ta ett aktivt ansvar för lokal arbetsmarknad och som
arbetsgivare. Detta kommer att resultera i fler platser för arbetsträning och anställningar - både tillfälliga och
varaktiga.

Tidaholm
Metod/Strategi
Genom arbetsprövning i en anpassad arbetsmiljö där deltagaren får pröva olika uppgifter för att stegvis försöka
utöka sin kapacitet. Hur mycket tid deltagaren gör är individuellt anpassat men målet är att göra stegvis utökning
till minimum 10 tim/v. En kartläggning av deltagarens resurser och behov genomförs under insatsen.
Kontinuerliga samtal ca 1ggr/v förs med deltagaren för att stötta och upptäcka ev behov av andra insatser. En
arbetsledare finns som stöd för deltagaren i arbetsprövningens praktiska del. En individuell planering görs
tillsammans med deltagaren och remittent. Kontinuerliga uppföljningsmöten med deltagare och remittent
genomförs var 4-6 v.

Resultat
7 deltagare har totalt varit inskrivna under året. Två från försäkringskassan och de övriga fem från socialtjänsten,
varav en är registrerad anonym. En deltagare har gått mot sjukersättning och en deltagare mot fortsatt
rehabilitering/behandling där remittent varit försäkringskassan. En deltagare har avslutats mot socialtjänsten för
att skapa bättre struktur kring hemsituation. En deltagare från socialtjänsten har gått mot en anpassad
anställning De övriga tre avslutas i projektet men kommer att fortsätta arbetslivsinriktad rehabilitering inom
verksamheten. Där är flera andra resurser påkopplade eller på väg att inledas. Deltagarna upplever en positiv
förändring i sitt mående och situation.
Ett resultat är att man kunnat kartlägga behov för att hjälpa deltagaren vidare vilket leder till en stegförflyttning.
Genom stöd, rutiner och kartläggning av behov uttrycker deltagare en ökning av upplevd hälsa.
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Analys
De framgångsfaktorer som ses är att ha en anpassad miljö med nära stöd för deltagare i både praktiska uppgifter
men även via samtal. Ett längre tidsperspektiv är viktigt då deltagarna ofta behöver lång tid för att göra
stegförflyttning.
Svårigheter är att deltagarna under året stått mycket långt från arbetsmarknad och blir då mer sårbara vid
förändringar. Verksamheten har flyttat sina lokaler under året vilket lett till att verksamheten inte kunnat ha
öppet i samma omfattning. Detta tillsammans med covidrestriktioner har lett till en del begränsningar med
arbetsprövning och uppföljningsmöten/samtal. Detta har lösts genom att deltagarna fått mer begränsning på tid
för arbetsprövning för att ha färre deltagare i verksamheten samtidigt. Detta har gjorts med viss anpassning för
deltagarens behov. Samtal har i flertalet fall genomförts i samband med promenad vilket deltagare upplevt som
positivt. Uppföljningsmöten har skett via internetuppkopplade möten. Samverkan med remittent/övrig aktör har
varit mer begränsad och ibland dragit ut på tiden under året. Detta på grund av det ofta kan behövas personliga
möten med deltagare och detta har varit mer begränsat på grund av restriktioner, överbelastade handläggare
på grund av ökad sjukfrånvaro mm.
1 deltagare har gått mot anpassat arbete under året. Hos alla deltagare har individuella stegförflyttningar skett.
De deltagare som varit inskrivna under året står mycket långt från arbetsmarknaden så fortsatta insatser behövs
under längre tid för att kunna göra ytterligare stegförflyttningar.

Vägen framåt
Projektägare/Ansvarig part
Skövde kommun

Period
200101-211231

Bakgrund
Kompetensförsörjningsbehovet inom kommuner är inom de närmaste åren mycket hög. Samtidigt finns det
många personer som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden och utifrån deras förutsättningar är
möjligheterna i nuläget små att nå ett arbete. En av anledningarna är att kvalifikationerna och de formella kraven
är för höga i förhållande till de förutsättningar och den specifika kompetens som finns hos de som av olika skäl
står långt från arbetsmarknaden. Det finns ett stort antal enskilda insatser för personer som står långt utanför
arbetsmarknaden, men det saknas en långsiktig samordnad insats över tid, där personer under en längre period
kan få en stegförflyttning utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vi vill utveckla ett arbetssätt med en
utvecklingstrappa, där målet är en anställning och då i första hand inom kommunala välfärdsyrken. Vi möjliggör
anställningar inom kommunala verksamheter genom så kallad arbetsdelning och framtagande av
kompletterande tjänster som skapar arbeten med anpassade krav för målgruppen, i ordinarie verksamhet.

Syfte
Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier.

Mål
o
o
o
o

Huvudmålet är att 25 % av deltagarna går till arbete/studier efter slutförd insats.
Minst 70 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
Minst 90 % av deltagarna upplever att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att
detta stöd har upphört.
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Metod/Strategi
En/flera arbetsmarknadskonsulenter stödjer deltagaren under hela processen. Arbetsmarknadskonsulenten
samordnar insatserna genom uppföljning av arbetsträning, praktik, kontakter med myndigheter mm. Arbetet
sker som Case Management eftersom många personer behöver få hjälp med det som ”skaver” för att komma
hela vägen till arbete.
Projektet ger möjlighet att genomlysa deltagarens hela livssituation vilket gör att kartläggningen är mycket
omfattande. Utifrån denna genomlysning läggs en plan och en strukturerad genomförandefas där kontakter
med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialtjänst, vård mm görs i rätt ordning. Arbetsmarknadskonsulenten
hjälper deltagaren ”att lägga pusslet” för att nå önskat mål.

Resultat
Vi har under 2021 jobbat med 12 personer. Av dessa personer har 4 personer efter vår utredning gått vidare till
jobb och studier. Vi ser att alla personer som vi jobbar med gör större stegförflyttningar när Vägen Framåt är
inkopplad än när de enbart ingår i annan insats.
Projektets huvudmål och övriga mål har uppnåtts inom projekttiden.

Analys
Projektets styrkor är att vi har fantastiskt kompetenta medarbetare som jobbar i ”Vägen Framåt”. De vet hur
människor som bär på en ”tung ryggsäck” från livet ska mötas och de vet hur de kan hjälpa till att leda individen
framåt. Samverkan med VGR, AF, FK och Samordningsförbundet gör det möjligt att få maximal hjälp från alla
instanser.
Vi ser att projektet är bra för individerna som får möjlighet att vara med, då de får en extra handpåläggning av
professionella arbetsmarknadskonsulenter.
Det är en utmaning att hitta tiden för att mötas kring en deltagare och samordna så att maximal hjälp kan
erbjudas. När vi nu har detta projekt som går ut på att samordna så är det plötsligt möjligt att hitta tid för att
samarbeta. Projekttiden är bra lärotid för att skapa rutiner som gör att detta effektiva arbete som medför gott
resultat kan upprätthållas även efter projekttiden.
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Strukturinriktade projekt
Ett friskare norra Skaraborg
Projektägare
Försäkringskassan

Projektperiod
2021-01-01–2021-12-31

Bakgrund
En individ som varit sjukskriven eller på annat sätt befunnit sig utanför arbetslivet under en längre tid är inte så
sällan i kontakt med flera av Samordningsförbundets olika parter. För att uppnå en förbättrad och mer effektiv
samverkan runt individens rehabilitering har det identifierats behov av att både öka kännedom om parternas
olika uppdrag men också kring innehåll i individens rehabilitering så att bästa möjliga rehabiliteringsplan kan
upprättas och följas upp. Detta för att individen inte ska få onödiga väntetider eller rent av hamna ”mellan
stolarna” och rehabiliteringen riskerar att avstanna.

Syfte
Att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser som leder till minskad sjukfrånvaro.

Mål
Att utveckla samverkan mellan deltagande parter så att individens rehabilitering blir mer synkroniserad och
effektivare och leder till en snabbare återgång till arbete.

Metod/Strategi
Utveckla och förenkla rutiner kring medicinska underlag och kommunikation mellan parterna samt kartläggning
av behov av insatser. Kompetensöverföring och konsultation av Försäkringskassan till läkare i kraven på
medicinskt underlag. Gemensamma utbildningsinsatser till chefer kring sjukskrivningsprocessen där fokus
kommer att vara riktade till tidiga och aktiva insatser samt behovet av att systematisera frågeställningar om
utsatthet för våld.
Socialtjänsten involveras i ärenden där sjukskrivna inte har sjukpenninggrundande inkomst och uppbär
försörjningsstöd, i ärenden där aktivitetsförmåga är oklar.
Försäkringskassan håller samman projektet med en handläggarresurs på 75 % av en heltid och bildar
arbetsgrupp med rehabkoordinatorer på vårdcentralerna samt HR i kommunerna. Samordning med
Arbetsförmedlingen i ärenden där arbetslöshet eller omställning är aktuell.

Resultat
Genom att utveckla samarbetet mellan vårdgivare, kommunens HR-enhet och Försäkringskassan uppnås
effektivt samverkan genom ett upparbetat kontaktnät. Detta bidrar till att parterna snabbt kan komma i kontakt
med varandra i syfte att på ett effektivt sätt planera och stödja individens återgång i
arbete/studera/arbetssökande alternativt klargöra behov av annat stöd. Detta kontaktnät bidrar även till att
säkerställa informationsutbyte t.ex. vid förändringar i parternas uppdrag/lagstiftning och hur det påverkar
samverkande parters förutsättningar att fullgöra sin del i uppdraget.
Konsekvenser av den pågående pandemin har begränsat samverkan under 2021 dels då vården haft en hög
arbetsbelastning med bl.a. provtagning och vaccination och de kommunala arbetsgivarna haft en belastande
arbetssituation både inom vård & omsorg men även inom förskole- och skolverksamhet. Utöver detta har alla
parter haft allmänna restriktioner at5t förhålla sig till som påverkat verksamheterna. Enstaka möten har kunnat
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genomföras fysiskt med olika parter inom projektet, merparten har skett digitalt men sammantaget har
samverkan skett i en lägre omfattning än vad som var planerat.
Den del av projektet som riktats till samverkan med Vuxenpsykiatriska mottagningen skett huvudsakligen i
samverkan med rehabiliteringskoordinatorn. Såväl telefonmöten som fysiska möten, mer fysiska möten senare
delen av året 2021 vilket är att föredra. Vi har under tiden för projektet haft ett nära samarbete där vi hjälpts åt
med kontaktvägar och inte minst informera om förändringar, vilka förberedande insatser och arbetslivsinriktade
insatser som finns att tillgå via vården och/ eller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet och vårt
samarbete har gjort att vi får en mer samlad bild utifrån de förutsättningar som finns att jobba vidare med för
patienterna/ de försäkrade och vilka brister som både vårdgivaren och Försäkringskassan kan behöva jobba
vidare med. Exempelvis har det bl.a. lett till en gemensam reflektion och analys av vad såväl Vuxenpsykiatrin
som Försäkringskassan kan förbättra och förtydliga för att eftersträva ett gemensamt mål, att få igång fler
sjukskrivna i aktivitet för att på sikt förkorta sjukskrivningen. Under projekttiden vi informerat läkargruppen om
vilka förberedande insatser som finns att tillgå som möjlighet i planering av insatser för sina patienter.

Analys
Kontakterna överlag med rehabiliteringskoordinatorerna och HR-konsulenter inom kommunerna fungerar bra,
det finns regelbundet inplanerat möten under vår och hösten där samtliga deltar i syfte att byta erfarenheter
samt säkerställa våra kontaktvägar mm. Vi erbjuder även medverkan på läkarmöten, även digitalt nu under
pandemin, för att hjälpa till med information samt att svara på uppkomna frågor.
Vid uppkomna vakanser hos någon part inom projektet blir bristen på kontaktmöjlighet påtaglig, detta visar på
behov att varje part behöver säkerställa möjligheten att ha framförhållning i möjligheten att erbjuda ersättare
vid uppkomna vakanser. Tydligt blir även att respektive parts organisering påverkar möjligheten till medverkan
i denna typ av samverkan, t.ex. Socialtjänstens medverkan i Töreboda då de finns i anslutning till vårdcentralen.
Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar att delta i denna typ av samverkan har tydliggjort varje parts värde
i samverkan.
I delen riktat till Vuxenpsykiatrin har vi har hjälpts åt att förstå vikten av vårdplan från vården och vad
Försäkringskassan efterfrågar för information från intygen/vården för ställningstagande av rätten till sjukpenning
och för att kunna göra en planering för återgång åter i arbete för de försäkrade. En betydande svårighet är att
det under projekttiden varit flertal byten av läkare, få ordinarie läkare på plats vilket inneburit att det är svårt att
få till kontinuitet i vårdplanering då en del läkaren endast är plats några få veckor.

Fördjupad samverkan Tidaholm
Projektägare
Tidaholms kommun

Projektperiod
2020-04-01 – 2021-12-31

Bakgrund
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tidaholm har senaste året fått ett ökat söktryck på deltagare som kommer från
Individ- och Familjeomsorgen (IFO) och har ekonomiskt bistånd. Detta beror i sin tur på att IFO har fått ett
markant ökat tryck. Det ekonomiska biståndet har ökat från omkring 6,3 miljoner kronor 2016 till 12,7 miljoner
kronor som betaldes ut 2019. Ohälsan är hög bland de personer som har/söker ekonomiskt bistånd och det
behöver skapas en bättre samordning med mellan Närhälsan, IFO och AME. Det finns även behov att utveckla
samarbete och praktiska rutiner kring Samordnad Individuell Planering (SIP) med syftet att uppmuntra och
motivera individen att använda SIP i sin planering mot självförsörjning.
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Syfte
Projektet vill skapa ett strukturerat myndighetsgemensamt arbete för att kommuninvånare som står långt ifrån
arbetsmarknaden ska få ökade förutsättningar att förbättra sin hälsa och därigenom uppfylla arbetsmarknadens
gemensamma krav, samt implementera arbetssättet.

Mål
o
o
o
o

Att utveckla samarbetet med Närhälsan kring SIP i syfte att uppmuntra och motivera individen att
använda SIP i sin planering mot självförsörjning (indikator 1)
Att deltagare snabbare ska komma ur sitt utanförskap och kunna hantera arbetslivets gemensamma
krav (indikator 2)
Att fler deltagare inskrivna i projektet ska bli självförsörjande och belastningen av gemensamma
trygghetssystem ska minska (indikator 3)
Att fler deltagare inskrivna i projektet ska närma sig självförsörjning genom att gå vidare till
Arbetsförmedlingen (indikator 4)

Metod/Strategi
Regelbundna möten i både arbetsgrupp och styrgrupp där arbetsgruppen diskuterar hur projektet kan stötta
deltagarna på bästa sätt och i styrgruppen diskuteras frågor gällande samarbetet i stort.
Deltagarna i projektet erbjuds att delta i hälsoaktiviteter, jobbsökaraktiviteter, arbetsträning, individuella
coachande samtal. Deltagarna får även hjälp med kontakt med andra myndigheter/aktörer, tex
arbetsförmedling, skuldrådgivare, personligt ombud mm.
Samarbetsparterna AME och IFO har regelbunden kontakt gällande deltagarna och kontaktar Närhälsan vid
behov.

Resultat
Under 2021 har totalt 15 personer avslutats.
Av dessa har åtta personer avslutats under året som gått och två stycken har gått vidare till arbete/studier, två
stycken har blivit avslutade pga längre sjukskrivningar och fyra stycken har gått vidare till fortsatt rehabilitering
(vidare till projektet CC).
Vid projektets avslut vid årsskiftet var ytterligare sju deltagare inskrivna och samtliga av dessa går vidare till
fortsatt rehabilitering. Alla har en individuell planering som fortsätter även efter projektets avslut.
Flertalet SIP har genomförts, men även annan kontakt med vården, tex hjälp att boka tider med rehab, läkare,
psykolog.
Flertalet av deltagarna i projektet uppger att upplever sig fått bättre hälsa.

Analys
Pandemin har gjort att vissa hälsoaktiviteter har fått ställa om i perioder eftersom det inte gått att bedriva
aktiviteter inomhus. Men vi har ställt om och erbjudit utomhus aktiviteter istället. Utomhuspromenader, träning
på utomhusgym mm.
Flertalet deltagare har gjort stegförflyttningar och närmat sig, eller tom, nått självförsörjning. Många deltagare
är långt ifrån arbetsmarknaden och i behov av stärkande aktiviteter såsom hälsoaktiviteter innan de kan ta nästa
steg. Att kunna erbjuda en variation av hälsoaktiviteter har varit en framgångsfaktor. Deltagarna uppger även
att den upplevda hälsan har stärkts genom projektet.
Att snabbt kunna samverka med vården och att ha SIP-möten och andra gemensamma möten har upplevts som
värdefullt av deltagarna.
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Kick Off
Projektägare
Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod
2019-04-01 – 2021-05-31

Bakgrund
Bakgrunden till projektet var att Samordningsförbundet Västra Skaraborg, genom sitt arbete med människor
som behöver stöd för att enklare återgå i arbete eller få eget arbete för första gången, identifierat att det ibland
var svårt för dem att bli insläppta i arbetslivet. Kick Off växte fram som projektidé för att bidra till att arbetsplatser
i Skaraborg skulle bli ännu mer inkluderade och se människors olikheter som en styrka.

Syfte
Syftet med projektet Kick Off var att med innovativa metoder främja en fördomsfri rekrytering samt ett gott och
inkluderande arbetsklimat för privata och offentliga arbetsgivare i Skaraborg.

Mål
Kick Off hade som målsättning att ha 350 deltagare varav 50 chefer.
Projektet har satt upp målsättningar indelat i nivåerna förväntade resultat och kortsiktiga effekter.
Förväntade resultat:
o
o
o
o
o

Projektdeltagarna har ökad kunskap om och förståelse för diskriminering, jämställdhet, normkritiskt
förhållningssätt och kommunikation.
Projektdeltagarna har en ökad insikt i mångfalds- och diskrimineringsfrågornas komplexitet.
Strukturer som kan diskriminera i arbetslivet är synliggjorda och utmanade.
Deltagande arbetsgivare har förbättrade policys och styrdokument som beaktar diskrimineringsgrunder
och jämställdhet vid rekrytering.
Deltagande chefer och HR har teoretisk kunskap och praktiska verktyg i hur man rekryterar fördomsfritt.

Kortsiktiga effekter:
o
o
o

Deltagande arbetsplatser är i större utsträckning positiva till inkludering och mångfald.
Rekryteringsprocesser och rekryteringar som sker är i större utsträckning fördomsfria.
Deltagande arbetsplatser arbetar aktivt för att främja breddad rekrytering och för inkludering på
arbetsplatsen.

Metod/Strategi
Projektet har innehållsmässigt tagit sin grund i diskrimineringslagens 7 diskrimineringsgrunder; kön, sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, religion, ålder och funktionsnedsättning. Projektets metod
består av tre delar; inspirationsföreläsningar, workshops och rekryteringsutbildningar.
Inspirationsföreläsningarna gick ut på att kicka igång varje termins ämne och inspirera deltagarna, detta
gjordes genom föreläsningar med kända och professionella talare från Sveriges föreläsar-elit. Medarbetarna i
projektet har gått en workshopserie om 5-6 workshops totalt medan chefer och HR har gått en 3-dagars
rekryteringsutbildning. Både workshops och rekryteringsutbildningens tillfällen var utspridda under
projektperioden.
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Resultat
Intresset för projektet blev stort och projektet har haft 500 deltagare varav 200 chefer och HR. Projektet har
påverkats mycket av Covid-19 pandemin och minst hälften av projektets aktiviteter har fått anpassas, det har
dessutom lagts till flera digitala bonusaktiviteter. Den genomsnittliga närvaron har varit relativt låg och landar
på 56%, pandemin bedöms vara förklaringen till ett lägre deltagande än väntat.
Kick Off har nått både privata företag och kommuner. Initialt var 8 företag med och 5 kommuner. I slutet av
projektet är 4 företag med och 7 kommuner. Minskningen av företag beror för några på företagsspecifika
anledningar och för några pandemirelaterade anledningar. Ökningen av kommuner beror på att projektet
öppnade upp för fler kommuner att gå̊ in i ett snabbspår av projektet.
Projektets resultat är över lag goda och måluppfyllelsen för de målsättningar som rör ökad kunskap är god.
Målsättningarna som handlar om förändrade attityder och förändrat beteende uppfylls inte i lika hög
utsträckning som kunskapsmålen men projektet ser ändå ut att ha haft en påverkan både på deltagares attityder
och beteende men resultaten är svårare att mäta och säkert härleda till projektet.

Analys
Resultaten visar att inspirationsföreläsningar och workshops har lett till ökad kunskap om inkluderings och
mångfaldsfrågor bland deltagarna. För en förändring på organisationsnivå krävs dock fortsatt arbete med fokus
på konkreta åtgärder samt en plan för hur frågorna ska hållas levande och hur nyanställda blir en naturlig del i
arbetet. Det finns gott om exempel på deltagare som lyfter att projektet gjort att de tänker på ett annat sätt och
bemöter andra på ett förändrat sätt tack vara de frågor som aktualiserats i projektet. Projektet har tagit fram ett
metodmaterial som sprids till alla deltagare samt kommer fortsätta användas av projektägaren.
Resultaten visar också att rekryteringsutbildningen har lett till teoretisk och praktisk kunskap i fördomsfri
rekrytering. I viss utsträckning har utbildningen gjort att deltagarna rekryterar annorlunda men för att fullt ut få
genomslag i en fördomsfri rekrytering behövs utrymme i den egna organisationen samt mandat att förbättra
rekryteringsprocessen. Troligtvis krävs också att arbetsgivaren har någon ansvarig som följer upp och
underhåller att kompetensen bibehålls. Helhetsbetyget i projektet är mycket gott och deltagarna är nöjda och
positiva till projektet. Den genomgående höga kvaliteten på aktiviteter tros vara en bidragande orsak till detta.
En djupare analys finns i slutrapporten för projektet som kan laddas ner från
https://samordningsforbundetskaraborg.se/kick-off

Rehabforum
Projektägare
Lidköpings kommun

Projektperiod
2020-04-01–2022-03-31

Bakgrund
Kommunens förvaltningar arbetar aktivt med samtal mellan chef och medarbetare som haft återkommande
korttidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron kan ha olika orsaker. T.ex. kan hemförhållanden/livssituationer som inte är
helt optimala påverka frånvaron. Även en dålig ekonomi eller ett underliggande riskbruk/missbruk kan leda till
korttidsfrånvaro. Känslor av skuld och skam är ofta kopplat till dessa faktorer som även påverkar hälsotillståndet
samt arbetsprestationen negativt och som ofta leder till upprepad korttidsfrånvaro. På Rehabforum ska några
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livssituationer som kan orsaka upprepad korttidsfrånvaro lyftas. Dessa är våld i nära relation, risk- och missbruk
samt ansträngd ekonomi.

Syfte
Rehabforum syftar till att tidigt fånga in och ge/erbjuda stöd till medarbetare som har en komplex problematik
utanför arbetet och som påverkar arbetet negativt. Genom detta arbetssätt kan korttidsfrånvaron minskas och,
genom förebyggande insatser, förhindra långtidsfrånvaro. Detta leder till att man behåller personal i arbete och
minskar behovet av vikarier och visstidsanställda. Därmed får man en högre kontinuitet, kvalitet och stabilitet i
verksamheten vilken också påverkar medarbetarnas arbetsmiljö.

Mål
o
o
o
o
o

Att rehabforum nyttjas fullt ut under projekttiden.
Att enhetschefer får ökade kunskaper om det svåra samtalet och att ställa de svåra frågorna.
Att strukturer för frågor kring missbruk, skulder och våld i nära relation tas fram och kommer användas
på ett strukturerat sätt i samtal med medarbetare.
Att projektet blir en del i arbetet med att minska sjukpenningtalet för Lidköpings kommun.
Att minska sjuklönekostnaderna med 3 miljoner kronor och minska sjukfrånvaron med 0,6 %.

Metod/Strategi
Alla medarbetare som har haft minst tre sjukfrånvarotillfällen under det senaste halvåret ska följas upp av chef
på ett samordnat, strukturerat och likartat sätt. Det gäller medarbetare med en sjukfrånvaro som anses vara av
en mer komplex art och/eller där man inte riktigt kommer till själva kärnan i problematiken.
Ansvarig chef anmäler aktuella medarbetarna till möten där en kartläggning genomförs. Vid dessa möten deltar
medarbetare, chef, rehabiliteringskoordinator från primärvården, vid behov personalkonsult/kommunens
rehabiliteringskoordinator och vid valda tillfällen representant från Social & Arbetsmarknad.

Resultat
Under första halvåret 2021 har Rehabforum fortsatt haft relativt många anmälda ärenden med hänsyn till
omständigheterna kopplade till pandemin. Sedan september 2021 har dock projektet fått pausats, då
primärvårdens representant (rehabkoordinatorn på Närhälsan Ågårdsskogens vårdcentral) fått nytt arbete och
någon efterträdare inte hittats. Sista träffen innan uppehållet hölls 2021-08-31. Fram till dess har Rehabforum
lyckats fånga in flera medarbetare som har en hög upprepad korttidsfrånvaro där man behöver samlas kring
medarbetaren för att stämma av och planera vidare. Genom att medarbetaren fått tid att reflektera kring sin
situation utifrån de strukturerade frågor som ställs har detta bidragit till en bra planering framåt där relevanta
insatser satts in snabbt. Här spelar rehabiliteringskoordinatorn en nyckelroll och det blir tydligt hur produktiv en
god samverkan är. I och med den snabba och effektiva hjälpen kan långtidssjukskrivning undvikas och
medarbetaren vara fortsatt i arbete.
Fram till och med augusti 2021 var antalet anmälningar cirka 55 % i förhållande till andelen bokningsbara tider.
Vi ser detta som en rimlig beläggning utifrån de pandemitider som vi fortsatt befinner oss i. Vad gäller
sjukfrånvaron låg den ackumulerat till och med november 2021 på 6.7 % för hela kommunen (6.9 % för 2020).
Korttidsfrånvaron var 4.5 % vilket är en minskning jämfört med föregående år då den var på 4.9 %.

Analys
Fokusområdena våld i nära relation, missbruk och ekonomi har fortsatt stått fortsatt i centrum med ifyllande av
enkäter efter träffarna i Rehabforum. Det framkommer en problematik inom dessa områden ibland där
medarbetaren i vissa fall har en pågående kontakt och får stöd för den situation som man befinner sig i. I andra
fall får man rekommendation och erbjudande om hjälp för att få vidare stöttning. Den tydliga strukturen under
träffarna har underlättat mycket. Det har framkommit från flera håll att chefer blivit tryggare i att ställa de viktiga
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frågorna om våld i nära relation, missbruk och ekonomi efter att de har närvarat på Rehabforum. Utbildning inom
utmanande samtal har under hösten 2021 hållits för ett antal chefer inom kommunen.
Samverkan med primärvården har, som ovan beskrivits, fortsatt fungerat mycket bra och leder till snabb kontakt
med andra instanser inom vården, till exempel rehabmottagning. Samverkan och samarbetet med budget- och
skuldrådgivarna har dock inte blivit så omfattande som först planerades, då ekonomisk problematik sällan
framkommer. Flera träffar har genomförts digitalt, vilket har fungerat väl. Dock är det fysiska mötet att föredra,
eftersom det då blir en mer dynamisk dialog.
Utmaningarna har varit att öka antalet anmälda ärenden och framför allt då från andra förvaltningar/sektorer än
Social Välfärd som är väl representerad i Rehabforum. Påminnelser har dock skickats ut till chefer och HRavdelningen regelbundet. En försvårande faktor är pandemin och att annat får prioriteras. Målet att få ner
sjuklönekostnaderna kan bli svårt, även detta på grund av pandemin. Arbete med att hitta en representant från
primärvården fortsätter. Det är dock osäkert om någon lösning kommer att nås innan projekttiden tar slut 202203-31.

Stoppa våldet
Projektägare
Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod
2020-03-01–2021-12-31

Bakgrund
Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, deltar tillsammans med flera samordningsförbund (bland
annat alla tre förbund i Skaraborg) i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I
uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten,
Migrationsverket och Socialstyrelsen.

Syfte
Syftet med projektet är att invånare i Skaraborg får rätt och kvalificerad hjälp och stöd och att detta i sin tur
påverkar människors livssituation, hälsa och arbetsförmåga i positiv riktning, samt att synliggöra hur vanligt (eller
ovanligt) förekommande problematik kopplat till våld i nära relation är hos invånare som kommer i kontakt med
våra samverkande parter.

Mål
Att 14 verksamheter under projektperioden deltar i screening, att verksamheterna som deltar i projektet även
efter projektet fortsatt ställer frågor om våld på rutin, att medverkande verksamheter efter screeningsperiod har
upprättade strukturer och rutiner på hur man hanterar jakande svar på våld i nära relation, samt att alla
medarbetare känner sig trygga i att ställa frågor om våld på rutin.

Metod/Strategi
Hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat våld
samt deras eventuella barn, ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd, skapa
riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt
övriga aktörer inklusive civilsamhället, stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående
myndigheter och verksamheter.
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Resultat
Genom det validerade frågeformuläret som framtagits har frågan om våld lyfts fram vid personliga möten. Flertal
av ärenden har uppmärksammats där våld i nära relation har förekommit, där flertal bevittnat våld samt att man
även genom frågeformuläret fångat upp dem som utövat våld. Personer har börjat berätta om sin situation och
fått information om den hjälp som finns i samhället.
Frågeformuläret visar vikten av att våga ställa frågan om man är eller har varit utsatt för våld i nära relation och
ger hjälp/stöd för handledare, chefer etc. att komma igång med att prata om våld i nära relation. Detta då
resultatet visade på att många utav de som fyllt i frågeformulären har varit utsatta för våld. Genom att få till en
rutin med att ställa frågan om våld i nära relation kan fler ges möjlighet till stöd och hjälp. Fler har möjlighet
genom professionellt stöd sedan kunna ta sig ut i en egen försörjning.
Det visade sig också att de farhågor som eventuellt fanns hos de som skulle börja ställa frågan om våld i nära
relation var en rädsla för att kränka kvinnan/mannen inte blev så utan tvärtom var de positiva till att frågor om
våld ställdes, så att problemet synliggörs och motverkas
Genom erforderligt informations- och kompetensmaterial som finns tillgängligt för de som ställer frågan om våld
och klienter/besökare via webben, i personalutrymmen, väntrum och samlingsrum skapas trygghet att fortsatt
arbeta utifrån projektets intention, att våga ställa frågan och veta hur att hantera svaret.

Analys
Metoden/strategin har fungerat bra och flertal verksamheter och kommuner har fått till en bra rutin med att
fånga upp de som varit utsatta, bevittnat eller utövat våld och vet vart de kan vända sig så att dessa personer
får den hjälp de behöver för att kunna komma vidare.
Svårigheter har dels varit att flertal kommuner anser att de har upparbetade rutiner med att ställa frågan och
vem som kan hjälpa dem vidare. I dessa fall är det hänvisning till socialtjänsten. På så vis exkluderar man många
som inte har ett ärende hos socialen och man fångar inte upp dessa personer. Många verksamheter/kommuner
ser inte frågeformuläret som ett stöd utan mer som "ytterligare" en sak att fylla i, hantera och förvalta. Genom
att det har varit ett projekt under en längre tid har det varit möjligt att kunna återkomma till dessa
kommuner/verksamheter och fått möjligheten att prata igen om våld i nära relation. En del verksamheter
/kommuner har då varit intresserade utav ett samarbete och varit nyfikna på hur det kan se ut.
Dels har det även varit svårt med projektet att komma ut fysiskt på grund av pandemin som råder då flertal
verksamheter enbart har digitala möten och kommuner har annat på sin agenda som att kunna bemanna deras
verksamheter då flertal utav deras personal är hemma på grund av sjukdom. Detta är inget som projektet har
kunnat råda över och har försökt genomföra digitala informationstillfällen istället.

Tidig förstärkt samverkan
Projektägare
Försäkringskassan

Projektperiod
2020-09-01–2022-12-31

Bakgrund
Sjukpenningtalen i Västra Götalands län är tredje högst i riket och Skaraborgs sjukpenningtal är högre än för
Västra Götalands län, kvinnornas andel av sjukskrivningar är ca 65 %. Hos kommunerna i Skaraborg som
arbetsgivare är kvinnornas andel av sjukskrivningar överstigande 14 dagar mellan 85-93 %. Olika former av
samverkan har prövats tidigare med målsättningen att fler kvinnor i s.k. kontaktnära yrken, framförallt med
psykiatriska diagnoser relaterade till stress och ångest ska kunna komma åter i arbete tidigare eller att
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sjukskrivning ska kunna undvikas med förebyggande åtgärder. Utifrån projekt 4 ESS som bedrivits i Småland
inom ramen för ESF vill vi tillvara de positiva effekter som beskrivits genom att utveckla ett strukturerat förstärkt
samarbete med tidiga aktiva insatser mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Syfte
Skapa arbetsmetoder där arbetsgivare är den sammanhållande parten för att arbeta med tidiga insatser, och
genom detta arbetssätt ge fler anställda, huvudsakligen kvinnor, förutsättningar att bibehålla en egen
försörjning och undvika sjukskrivningar.

Mål
Minska sjukfrånvaron hos anställda i aktuella kommuner genom att tidigt identifiera åtgärder som kan göra det
möjligt att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i arbete. Målet är också att arbeta fram en
strukturerad metod med standardiserade frågor avseende våldsutsatthet samt uppnå en högre kunskapsnivå
för chefer avseende rehabiliteringsansvar och rehabiliteringsprocessen.

Metod/Strategi
Avsatta tider varannan vecka för gemensamma möten kring individer i målgruppen. I dessa möten deltar
förutom individen även arbetsgivaren och Försäkringskassan (även om aktuellt ersättningsärende inte startats
om det gemensamt bedöms finnas behov av samverkan). Arbetsgivaren ska överväga också om
företagshälsovården ska delta. För att tidigt i processen identifiera de som har behov av förstärkt stöd för att
komma åter till arbete/studier.
Inom ramen för projektet skapa förutsättningar att samtliga parter strukturerat och regelbundet ställer frågor om
våldsutsatthet till deltagare i projektet.
Försäkringskassan och HR genomför utbildning i försäkringsmedicin 1 gång per år för chefer. Dessa utbildningar
sker gemensamt för att inkludera de arbetsrättsliga delarna.
Insatser riktade till arbetsgrupper via APT-dialoger kring förhållningssätt och förutsättningar för ett hållbart
yrkesliv, hur hanterar vi ohälsa och arbetsförmåga.

Resultat
Från både Tibro och Karlsborgs kommun har antalet kontakter från chefer/HR ökat under 2021, i takt med att
cheferna prövat metoden med tidig kontakt har värdet och effekten av detta arbetssätt blivit mer uppenbart för
cheferna. Den anställdes delaktighet i sin rehabilitering har ökat vilket är en viktig faktor i planering för återgång
i arbete. I Karlsborgs kommun har kompetenshöjande insatser inom försäkringsmedicin skett förvaltningsvis
medan Tibro kommun under perioden november 2021 - april 2022 erbjuder fem kommungemensamma
utbildningstillfällen som är obligatoriska för alla chefer där HR och Försäkringskassan genomför dessa
gemensamt. I dessa insatser har även frågan kring våldsutsatthet lyfts och dialogen påbörjats hur dessa frågor
på ett återkommande sätt ställs regelbundet till medarbetare samt vikten av att har rutiner för hur medarbetare
får stöd vid behov.
De riktade insatserna till arbetsgrupper via APT-dialoger, främst inom Skövde kommun, är förhoppningen att
dessa kan genomföras under 2022 utifrån den plan som lades för 2021 men inte kunnat genomföras p.g.a.
restriktioner.

Analys
Arbetsgivaren Tibro kommun har under perioden 2020-10 -- 2021-09 minskat antalet nya sjukskrivningar till
Försäkringskassan med drygt 45 % vilket är största minskningen i Västsverige. Dock har Tibro kommun en hög
andel medarbetare som varit sjukskrivna längre än 1 år samt den högsta andelen medarbetare sjukskrivna p.g.a.
psykiatriska sjukdomar. Arbetsgivaren Karlsborgs kommun har i stort ett oförändrat antal medarbetare som
ansöker om sjukpenning 2021-09 jämfört med samma tidpunkt 2020 men har få medarbetare som blir
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sjukskrivna längre tid än 1 år. Andelen medarbetare som sjukskrivs för psykiatriska diagnoser är nu under snittet
för kommunala arbetsgivare i Västsverige. Viktigt att fortsätta det påbörjade arbetet med tidiga insatser för att
om möjligt minska antalet nya sjukskrivningar från Karlsborgs kommun samt ta lärdom av de insatser som gjorts
och om möjligt inkludera de i Tibro kommun som varit sjukskrivna längre tid p.g.a. psykiatriska sjukdomar.
Avseende de riktade APT-insatserna i Skövde kommun ska dessa inkluderas i deras satsning på Friskorienterat
arbetssätt i syfte att initialt minskat antalet nya medarbetare som blir sjukskrivna.

Vara frisk!
Projektägare
Försäkringskassan

Projektperiod
2020-03-01–2022-12-31

Bakgrund
På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun och utifrån ett behov av kompetenshöjande insatser, fler
konkreta insatser kring rehabiliteringsprocessen och ett behov av enklare samverkan mellan kommun,
Försäkringskassan och vårdcentraler har detta helhetsprojekt tagits fram för att arbeta både med en ny
möjlighet för långtidssjukskrivna i form av grön prerehabilitering, tidiga insatser och ökad samverkan i form av
rehabforum samt förebyggande arbete i form av kunskapshöjande insatser.

Syfte
Syftet med projektet är att skapa fungerande metoder för samverkan kring rehabiliteringsinsatser i Vara
kommun, både förebyggande med chefer och personal, åtgärdande med sjukskrivna i behov av samverkan
samt i form av grön prerehabilitering för individer med långvarig problematik.

Mål
Det övergripande målet med projektet är att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser som
leder till minskad sjukfrånvaro.
Att Varas chefer och HR har kunskap om, och ett aktivt förhållningssätt till, sjuk- och rehabiliteringsprocessen.
Att kommunen påbörjar implementeringsarbetet om att ställa regelbundna frågor om våldsutsatthet till anställda
med ohälsa.
Att sjukfrånvaron minskar hos Varas kommunanställda. Att rehabforumet bidrar till att tidigt identifiera åtgärder
som kan göra det möjligt för individen att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i arbete.

Metod/Strategi
Skapa arbetsmetoder där arbetsgivaren är den sammanhållande parten för att arbeta med tidiga insatser i syfte
att ha kvar medarbetare i arbete och undvika sjukskrivningar.
o

o
o
o

Regelbundet avsatta tider varannan vecka för gemensamma möten kring individer i målgruppen. I
dessa möten deltar förutom individen även arbetsgivaren, rehabiliteringskoordinator och
Försäkringskassan som deltar även om aktuellt ersättningsärende inte startats om det gemensamt
bedöms finnas behov av samverkan. Arbetsgivaren ska överväga om företagshälsovården ska delta.
Att tidigt i processen identifiera de som har behov av förstärkt stöd för att komma åter till arbete/studier
Inom ramen för projektet skapa förutsättningar att samtliga parter strukturerat och regelbundet ställer
frågor om våldsutsatthet till deltagare i projektet.
Arbetsgivaren ska i samverkan med vårdgivare och Försäkringskassan skapa struktur för tidiga och
aktiva insatser.
Psykisk ohälsa och smärtproblematik kommer utgöra de huvudsakliga
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sjukdomsorsakerna men individuella bedömningar i varje enskilt fall avgör individens behov av
deltagande i detta projekt.

Resultat
Med anledning av restriktioner till följd av Covid-19 samt att det generellt varit ett ansträngt arbetsläge för Vara
kommun har projektet varit vilande en andra period, december 2020 - mars 2021. Efter omstarten i april 2021
har försäkringsmedicinska frågor och projektets möjligheter och syfte aktualiserats på ett ledarforum. Inom
chefsgruppen har dialog förts gällande roller och ansvar då vissa chefer upplevde att det ställdes stora krav på
sjuka medarbetare. Även förenklade rutiner har tagits fram med stöd av arbetsgruppen och HR då cheferna
uppfattade att det var svårt att hantera de förberedelser som förväntades inför ett tidigt möte för en
medarbetare. Detta har lett till att fler chefer har aktualiserat medarbetare för tidiga möten enligt projektets
intentioner, dock behöver dialogen med cheferna fortsätta för att tydliggöra målgruppen och vikten av
förberedande dialog med medarbetaren. I de möten som genomförts har skillnaden varit tydlig om chef och
medarbetare haft en dialog eller ej innan mötet, syftet med mötet blir tydligt i de fall dialog har skett och alla är
införstådda med målet för mötet. I de fall medarbetaren inte haft en dialog med chef blir syftet otydligt för
medarbetaren och hen känner sig ifrågasatt vid mötet.

Analys
Utifrån att projektet haft två längre uppehåll har det inte hunnit bli en kontinuitet i arbetssättet, antalet nya
sjukskrivningar från medarbetare i Vara kommun har minskat något under de senaste 12 månaderna fram till
september 2021. Det finns ett fortsatt behov av implementering hos chefer och HR gällande arbetssättet med
tidig kontakt samt att denna arbetsmetod behöver kommuniceras i organisationen för att även tydliggöra
medarbetarens ansvar att delta i sin rehabilitering. Arbetsgivaren Vara kommun har fortfarande i jämförelse med
andra kommunala arbetsgivare en större andel av sin medarbetare sjukskrivna, flertalet har varit det över ett år.
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Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för
verksamhetsåret 2021.
Jäv

Ida Ekeroth Clausson (S) och Janne Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beredning och beslut av ärendet.
Bakgrund

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning
för år 2021. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 25 februari 2022 och
beslutade då att godkänna bokslutet och att underskottet gällande
balanskravsresultatet om -625 tkr ska återställas.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Revisorerna inom kommunalförbundet har granskat redovisning och förvaltning för
2021 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna bedömer
sammantaget att:


kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.



räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.



resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de
finansiella mål som direktionen uppställt. Balanskravsresultatet är negativt
och behöver återställas inom tre år för att fortsättningsvis upprätthålla en
ekonomi i balans.

Revisorerna menar att de inte till fullo kan bedöma om utfallet för verksamhetsmålen
är förenliga med fastställda mål då ett antal mål saknas i återrapporteringen samt att
ett antal mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av
måluppfyllelsen ska kunna göras.
Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har förbättrats, men fortsatt inte är
tillräcklig. Förbundsdirektionen har beslutat om en internkontrollplan för år 2021,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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men det saknas en tillhörande riskanalys och en sammanfattande uppföljning för året.
Synpunkten kvarstår därmed från år 2020.
Revisorerna tillstyrker dock att:


Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för
2021 godkänns.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 122/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11
Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Revisionsberättelse 2021 upprättad av revisorerna 2021-03-09
Granskningsrapport för årsredovisning 2021 upprättad av PwC i mars 2022.
Granskningsrapport för god ekonomisk hushållning 2021 upprättad av PwC i mars
2022
Uttalande från ledningen Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-03-09
Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg 2022-02-25, § 1 Godkännande av bokslut 2021
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)
(Ekonomichef, Christina Olsson)
(Kommunrevisionen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2022-04-11
Dnr: KS 2022/00163
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 2021
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och
de enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2021.

Bakgrund
Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat
årsredovisning för år 2021. Direktionen har ansvaret för att
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 25
februari 2022 och beslutade då att godkänna bokslutet och att
underskottet gällande balanskravsresultatet om -625 tkr ska återställas.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag,
mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Revisorerna inom kommunalförbundet har granskat redovisning och
förvaltning för 2021 i enlighet med kommunallagen och god
revisionssed. Revisorerna bedömer sammantaget att:


kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.



räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.



resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt
med de finansiella mål som direktionen uppställt.
Balanskravsresultatet är negativt och behöver återställas inom tre
år för att fortsättningsvis upprätthålla en ekonomi i balans.
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Revisorerna menar att de inte till fullo kan bedöma om utfallet för
verksamhetsmålen är förenliga med fastställda mål då ett antal mål
saknas i återrapporteringen samt att ett antal mål behöver tydliggöras och
konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna
göras.
Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har förbättrats, men
fortsatt inte är tillräcklig. Förbundsdirektionen har beslutat om en
internkontrollplan för år 2021, men det saknas en tillhörande riskanalys
och en sammanfattande uppföljning för året. Synpunkten kvarstår
därmed från år 2020.
Revisorerna tillstyrker dock att:


Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta
organ beviljas ansvarsfrihet.



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs
årsredovisning för 2021 godkänns.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11
Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Revisionsberättelse 2021 upprättad av revisorerna 2021-03-09
Granskningsrapport för årsredovisning 2021 upprättad av PwC i mars
2022.
Granskningsrapport för god ekonomisk hushållning 2021 upprättad av
PwC i mars 2022
Uttalande från ledningen Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-03-09
Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-02-25, § 1 Godkännande av
bokslut 2021

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Ekonomichef Christina Olsson
Kommunrevisionen

Datum: 2022-04-11
Dnr: 2022/163
Sida: 1 (2)

Sektor ledning
Administrativa enheten
Malin Eriksson
administrativ chef

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för direktionen i
Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2021
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för
verksamhetsåret 2021.
Bakgrund

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning
för år 2021. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 25 februari 2022 och
beslutade då att godkänna bokslutet och att underskottet gällande
balanskravsresultatet om -625 tkr ska återställas.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Revisorerna inom kommunalförbundet har granskat redovisning och förvaltning för
2021 i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna bedömer
sammantaget att:


kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.



räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.



resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med de
finansiella mål som direktionen uppställt. Balanskravsresultatet är negativt
och behöver återställas inom tre år för att fortsättningsvis upprätthålla en
ekonomi i balans.
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Revisorerna menar att de inte till fullo kan bedöma om utfallet för verksamhetsmålen
är förenliga med fastställda mål då ett antal mål saknas i återrapporteringen samt att
ett antal mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av
måluppfyllelsen ska kunna göras.
Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har förbättrats, men fortsatt inte är
tillräcklig. Förbundsdirektionen har beslutat om en internkontrollplan för år 2021,
men det saknas en tillhörande riskanalys och en sammanfattande uppföljning för året.
Synpunkten kvarstår därmed från år 2020.
Revisorerna tillstyrker dock att:


Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för
2021 godkänns.

Underlag för beslut
Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Revisionsberättelse 2021 upprättad av revisorerna 2021-03-09
Granskningsrapport för årsredovisning 2021 upprättad av PwC i mars 2022.
Granskningsrapport för god ekonomisk hushållning 2021 upprättad av PwC i
mars 2022
Uttalande från ledningen Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022-03-09
Protokollsutdrag från sammanträde med direktionen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg 2022-02-25, § 1 Godkännande av bokslut 2021
Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2022-04-11,
Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg år 2021

Expedieras till:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Ekonomichef Christina Olsson
Kommunrevisionen
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Revision 2021

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

Datum

Diarienummer

2022-03-09

2022–000207

Uttalande från ledningen Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Detta dokument lämnas i anslutning till revisionen av Räddningstjänsten Östra Skaraborgs
årsredovisning för det räkenskapsår som slutade 2021-12-31. Dokumentet syftar till att ge
yrkesrevisorn ett (av flera) underlag vid granskningen av årsredovisningen.
Vi bekräftar följande:
Vårt uppdrag
Vi är medvetna om att revisionens granskning ska utföras i enlighet med god revisionssed
och att detta innebär att yrkesrevisorns granskning har utformats för att kunna bedöma om
kommunens årsredovisning och de sammanställda räkenskaperna är rättvisande.
Vi bekräftar vårt uppdrag: att upprätta årsredovisningen i enlighet med lag om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR)
rekommendationer.
Vi har i uppdrag att utforma bokslutsprocessen och den interna kontrollen i redovisningens
system och rutiner, samt är de som bäst känner de sakförhållanden som intygas i detta
utlåtande.
Årsredovisningen
1. Upprättandet av årsredovisningen har skett enligt LKBR och RKR:s
2. Vi har gått igenom de metoder, data och betydelsefulla antaganden som använts för
att göra uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar och vi
bedömer att dessa är lämpliga för att uppnå redovisning, värdering eller
upplysningar som är rimliga.
3. Justeringar har gjorts och tilläggsupplysningar har lämnats för alla väsentliga
händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång.
4. Effekterna av eventuella felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både
enskilt och sammantaget för årsredovisningen som helhet.
Lämnad information och fullständighet i transaktioner
1. För granskningens genomförande har yrkesrevisorn tillhandahållits:
a. all relevant information och åtkomst enligt överenskommelse
b. ytterligare information som yrkesrevisorn har begärt
c. tillgång till personal som har bedömts vara nödvändig
2. Vi har så långt våra befogenheter sträcker sig säkerställt att alla transaktioner har
bokförts och avspeglas i årsredovisningen och de sammanställda räkenskaperna.
Post- och besöksadress

Telefon växel

E-post

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Majorsgatan 1
541 41 Skövde

0500-42 40 00

raddningstjansten@rtos.se

Fax

Internet

0500-42 40 40

www.rtos.se

Direkttelefon
Handläggarens E-post
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3. Vi har så långt våra befogenheter sträcker sig säkerställt att alla ekonomiska
händelser under räkenskapsåret bokförts, inklusive de tillgångs- avsättnings- och
skuldposter som är nödvändiga för att bestämma årets intäkter och kostnader samt
den finansiella ställningen på balansdagen och att dessa avspeglas i
årsredovisningen och de sammanställda räkenskaperna.
4. Vi har upplyst yrkesrevisorn om resultaten av vår bedömning av risken för att
årsredovisningen kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på
oegentligheter.
5. Vi har upplyst yrkesrevisorn om all information som rör oegentligheter eller
misstänkta oegentligheter som vi känner till och som påverkar förbundet och
inbegriper
a. kommunledningen,
b. anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, och
c. andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på
årsredovisningen och de sammanställda räkenskaperna.
6. Vi har lämnat all information till yrkesrevisorn om påstådda oegentligheter, eller
misstänkta oegentligheter, med inverkan på förbundets årsredovisning som vi har
fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, analytiker,
tillsynsmyndigheter eller andra.
7. Vi har upplyst yrkesrevisorn om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta
överträdelser av lagar och andra författningar vars effekter ska beaktas när
årsredovisningen upprättats.
8. Yrkesrevisorn har upplysts om för oss kända avtal och eventuella tvister vars
effekter ska beaktas när årsredovisningen och de sammanställda räkenskaperna
upprättas.
9. Övriga frågor som yrkesrevisorn anser nödvändiga.

Skövde 10 mars 2022
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Mikael Wallin
Förbundsdirektör
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Februari 2022

Anna Gröndahl
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
Årets resultat uppgår till 4,7 mnkr dock uppfyller inte förbundet balanskravet för 2021 då
resultatet rensat för orealiserade vinster i värdepapper uppgår till -625 tkr.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har vi svårt att uttala
oss om helheten i måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen. Det har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet av de
mål som återrapporteras i årsredovisninten inte skulle vara delvis förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen fastställt i handlingsprogrammet för 2021 med urval i
verskamhetsplanen 2021. Vi har dock svårt att till fullo göra den bedömningen då det
saknas mål på de olika nivåerna.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige/direktionen beslutat. Revisorernas
skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen godkändes av direktionen 2022-02-25 och därefter
behandlar fullmäktige i respektive medlemskommun årsredovisningen.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbunddirektör och ekonom.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt i budget 2021 och plan 2022-2023 ett antal finansiella mål med
koppling till god ekonomsik hushållning. Verksamhetsmålen hänvisar direktionen i
budget till förbundets handlingsprogram.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbunets finansiella mål för god ekonomisk
hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga finansiella mål
är uppfyllda.
Finansiella mål

Måluppfyllelse

Analys

Budget och plan för 2021
upprättades med ett mål om
nollresultat.

Målet är uppnått

Årets resultat uppgick till 4,7
mnkr.

Investeringar får göras inom
beslutade ramar.

Målet är uppnått

Årets investeringar uppgår till
6,6 mnkr vilket är 8,6 mnkr
lägre än budget. Outnyttjade
investeringsmedel flyttas över
till 2022.

Mål för verksamheten
I budget 2021 hänvisar direktionen till de mål och den ambition på en strategisk mer
långsiktig nivå i fastställt handlingsprogram ska gälla. I handlingsprogrammet framgår
vad RÖS avdelningar förväntas producera och med vilken kvalitet och förväntade effekt.
Målen finns sedan mer nedbrutna i verksamhetsplan för 2021. I verksamhetsplan för
2021 framgår förslag på mål att följa upp under 2021 för förebyggande avdelningen och
för operativa avdelningen.
Målen som följs upp i åresredovisningen är uppdelade under följande rubriker (se
nedan). Under de första två rubrikerna (skadeförebyggande och skadeavhjälpande
verksamhet) redovisas de mål som direktionen beslutat i verksamhetsplanen att följa
upp under året. Under de tre resterande rubrikerna följs mål upp som finns i
handlingsprogrammet.
För några av målen görs en samlad bedömning samt under andra rubriker följs målen
upp separat utan någon samlad bedömning.
Skadeförebyggande verksamhet – här görs en samlad bedömning att de utvalda målen
inte kan anses vara helt uppfyllda.
Skadeavhjälpande verksamhet – här görs en samlad bedömning att de utvalda målen är
uppfyllda.
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Drift- och underhåll – här följs två av fyra prestationsmål upp separat och båda målen
bedöms vara uppfyllda. Två prestationsmål samt verksamhetsmålet från
handlingsprogrammet följs inte upp.
Samverkan, säkerhet och ledarskap – här följs prestationsmålen upp separat och ett av
målen anses ej vara uppfyllt, ett bedöms vara delvis uppfyllt och det tredje bedöms vara
uppfyllt. Verskamhetsmålet från handlingsprogrammet följs inte upp.
Medarbetare – här följs verksamhetsmålen upp separat och ett av målen bedöms vara
delvis uppfyllt och det andra bedöms inte vara uppfyllt. Prestationsmålen (10 st) från
handlingsprogrammet följs inte upp.
Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
Årets resultat uppgår till 4,7 mnkr dock uppfyller inte förbundet balanskravet för 2021 då
resultatet rensat för orealiserade vinster i värdepapper uppgår till -625 tkr.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har vi svårt att uttala
oss om helheten i måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen. Det har inte framkommit
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet av de mål som
återrapporteras i årsredovisninten inte skulle vara delvis förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen fastställt i handlingsprogrammet för 2021 med urval i
verskamhetsplanen 2021. Vi har dock svårt att till fullo göra den bedömningen då det
saknas mål på de olika nivåerna.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Ja
Samtliga finansiella mål
bedöms vara uppfyllda

Verksamhetsmål

Delvis/Ej uppfyllt

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:
•

•
•

se över strukturen samt uppföljningen av verksamhetsmålen så att uppföljningen
inom respektive område görs på ett likartat sätt samt att säkerställa att samtliga
mål på samtliga nivåer finns med (verksamhetsmål, prestationsmål, effektmål
eller bara mål).
se över behovet att tydliggöra och konkritesera samt i vissa fall definiera målen
för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.
bedöma måluppfyllelsen i sin helhet för förbundet gällande god ekonomisk
hushållning.

.
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2022-03-14

Anna Gröndahl
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten Östra Skaraborg enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplanen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorer i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ja

Sammanställda
räkenskaper

ET
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●
●
●

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen godkändes av direktionen 2022-02-25 och fullmäktige
i respektive medlemskommun behandlar årsredovisningen därefter. Rapportens innehåll
har sakgranskats av ekonom och förbundsdirektör.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och
verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och
verksamheter.
3
Med räkenskaper menar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper.
Bedömning
Kravet på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och
bedöms således inte.

.

2022-03-14

Mattias Bygghammar
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten Östra Skaraborg enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Revisorerna

2022-03-14

Till:
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
För kännedom:
Direktionen för RÖS

Revisionsberättelse 2021
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
årsredovisningen per 2021-12-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Vi har granskat redovisning och förvaltning för 2021 i enlighet med kommunallagen,
god revisionssed. Vi har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet.
Vi bedömer att:
●
●
●
●
●

Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Balanskravsresultatet är negativt
och behöver återställas inom tre år för att fortsättningsvis upprätthålla en ekonomi i balans.
Vi kan inte till fullo bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är förenliga med fastställda
mål då ett antal mål saknas i återrapporteringen samt att ett antal mål behöver tydliggöras
och konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.
Vi bedömer att den interna kontrollen har förbättrats men är fortsatt inte är tillräcklig.
Förbundsdirektionen har beslutat om en internkontrollplan inför 2021. Det saknas dock en
tillhörande riskanalys och sammanfattande uppföljning för år 2021. Synpunkt kvarstår från
2020.

Vi tillstyrker att:
●
●

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för 2021
godkänns.

Bilaga: PM Årsredovisning RÖS 2021, PwC
PM God ekonomisk hushållning 2021 RÖS, PwC
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Revisorerna

2022-03-14

Skövde 14 mars 2022
______________________

______________________

Conny Lundberg, Skövde kommun

Lars Göran Kvist, Mariestads kommun

Bilaga: PM Årsredovisning RÖS 2021, PwC
PM God ekonomisk hushållning 2021 RÖS, PwC
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000–1115

Årsredovisning 2021
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kommunalförbundets direktion avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000–1115

2

1

Inledning

Kommunalförbundets direktion avger följande helårsrapport.

3
3.1

Organisation och politik
Kommunalförbundet

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består av sju kommuner. I RÖS medlemskommuner bor
strax över 123 000 invånare på en landyta av ca 3 100 km2

3.2

Uppdrag

RÖS ska hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst som, enligt lagen om skydd
mot olyckor (LSO), annars åvilar var och en av medlemskommunerna.
Ansvaret omfattar också att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs,
utan att andras ansvar inskränks. Ansvara också för sotning och brandskyddskontroll.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000–1115

2

Lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Förebygga
och begränsa skador som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga och
explosiva varor.
RÖS ska också medverka vid samverkan inom det civila försvaret beträffande räddningstjänst under
höjd beredskap.
3.3

Politisk ledning

Kommunalförbundet leds av en direktion och varje medlemskommun representeras av två
ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som 1: a och 2:
a vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Ulrica
Johansson (c) och vice ordförande har under 2021 varit Bengt Sjöberg (m) Töreboda och Jan Hassel
(s). Gullspång. Direktionen har genomfört 7 planerade ordinarie sammanträden för verksamhetsåret
2021.
3.4

Revisorer

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer och för mandatperioden 2019–2022 har LarsGöran Kvist (Mariestad) och Conny Lundberg (Skövde) utsetts.

4

Allmänt

Covid-19-pandemin som i början av 2020 drabbade världen och Sverige har haft fortsatt stor
påverkan på RÖS verksamhet även verksamhetsåret 2021. RÖS har behövt fortsätta tänka om och
anpassa verksamheten efter gällande riktlinjer samtidigt som det vidtagits olika skyddsåtgärder.
Förstärkta hygienrutiner infördes tidigt på förbundets samtliga arbetsplatser som ett led i att
förebygga smittspridning. RÖS har hanterat rekommendation om hemarbete genom att möjliggöra
det för dem som haft möjlighet till det. Det har inneburit att ett flertal medarbetare som jobbar med
administration och handläggning har utfört arbete på distans. Majoriteten av möten och
samarbeten, både intern och externt, har genomförts digitalt. En positiv effekt är att RÖS utvecklats
digitalt, vilket ses som en positiv del plus att RÖS också samtidigt minskat miljöpåverkan genom
minskat resande.
Trots den pågående pandemin och begränsningar av den har 2021 varit ett innehållsrikt
verksamhetsår för RÖS med flera händelser och processer av väsentlig betydelse, vilka redovisas
särskilt under avsnitt nio (9) nedan. Under våren 2021 beslutade RÖS att det påbörjade översynsoch analysarbetet skulle gå över in en total verksamhetsanalys för att se över bl.a. förbundets
organisation, fördelning av arbete, arbetssätt och arbetstidsförläggningar. Målet med
verksamhetsanalysen är att RÖS ska forma en effektiv, modern och flexibel organisation som tar till
vara medarbetarnas erfarenhet och kompetens i arbetet och som är bättre rustad att möta framtida
utmaningar. Parallellt har arbetet med att skapa ett gemensamt räddningsledningssystem
tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) pågått. En stor del av den processen har
handlat om att uppgradera fortifikatoriskt skydd, brand- och inbrottslarm samt teknisk bestyckning
av befintlig räddningscentral.
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I augusti månad informerades RÖS dessutom att ett initiativ var på väg att tas av RVS
medlemskommuner (Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga) att initiera en utredning om
förutsättningarna att söka medlemskap i RÖS. Efter beslutet fattades har utredningen påbörjats och
pågår fram till mitten av april månad 2022. Tidplanen anger att beslut om eventuell ansökan och
därmed utökning av förbundet RÖS ska fattas under maj-juni månader 2022. Mot bakgrund av den
processen beslutades att RÖS verksamhetsanalys måste beakta utredningen och avvakta med vissa
ställningstaganden och förändringar av organisationen m.m.
I mitten av december arbetade ledningsgruppen därför fram ett övergripande förslag till
interimistisk organisation att gälla fram tills frågan om eventuellt utökat förbund är avgjord.
Organisationsförslaget ska samverkas med arbetstagarorganisationerna i början av 2022, därefter
kommer arbetsgrupper bildas för att arbeta med detaljfrågor kopplade till förändringar som är
tänkta att implementeras. Det kan exempelvis handla om nya arbetstidsförläggningar, omfördelning
av arbetsuppgifter m.m.
RÖS medlemskommuner med kommuninvånare har tacksamt förskonats från de större olyckorna,
bränderna eller andra händelser som krävt räddningsinsatser under verksamhetsåret 2021, de
bränder och olyckor som inträffat bedöms ligga inom ramen för det som normalt kan förväntas.

5

Omvärldsanalys

RÖS kommer tillsammans med övrig svensk räddningstjänst behöva prioritera sitt arbete delvis
annorlunda mot idag. Förväntan och krav på en ökad operativ förmåga genom mer robusta
organisationer och väl fungerande ledningssystem samt att rycka ut och snabbt vara på plats när en
olycka har skett är förtydligade genom förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) och i de
föreskrifter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fastställt under 2021. Kraven och
förväntningar på att räddningstjänstverksamheten arbetar mer långsiktigt och förebyggande ökar
också i väsentlig grad.
Utöver förändringarna av LSO) och de föreskrifter som MSB utfärdar, finns ett antal utmaningar i ett
framtidsperspektiv. Förekomst av händelser kopplade till klimatförändringar ökar påtagligt där både
omfattning och konsekvenser många gånger är svåra att förutse. Återuppbyggnad av
totalförsvarsförmågan är påbörjad, men det är oklart i vilken grad det finns kostnadstäckning för de
behov som identifieras under processen. Hotbilden har förändrats väsentligt utifrån Rysslands
agerande i Ukrainakonflikten och med tydligt budskap till EU och NATO. Den ekonomiska tillväxten i
samhället fortsätter, men klyftorna i samhället tenderar att växa. Världen blir rikare, men samtidigt
mer polariserad. Sambandet mellan socioekonomiska klyftor och olyckor är välkänt, en ökad
polarisering kan innebära att antalet olyckor ökar. En utmaning för det framtida säkerhetsarbetet är
därför att fokusera på särskilt olycksutsatta gruppers behov. Den organiserade brottsligheten flyttar i
högre utsträckning utanför storstadsregionerna, vilket innebär att risken för förekomst av
antagonistiska händelser ökar över en större geografisk yta. Den oerhört snabba teknikutvecklingen
är ofta positiv för säkerheten, men kan också skapa nya risker (elektrifiering av olika fordonstyper är
ett tydligt exempel, cyberhot är ett annat.).
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Det går att stapla fler sannolika utmaningar, som många gånger också innebär möjligheter, på
varandra. Den sammanfattande bedömningen är dock att det finns många osäkerhetsfaktorer i de
framtidsspaningar som görs, varför en större beredskap till alternativ handlingsförmåga är det som
bedöms komma att krävas, både personellt och ekonomiskt. Alla aktörer i samhället behöver bli
betydligt mer redundanta, adaptiva och samverka i än högre utsträckning än tidigare för att bättre
klara att möta utmaningarna tillsammans.
Förändringar i samhället och olyckslandskapet ger ökade krav på samarbete över såväl geografiska
som organisatoriska gränser och bidrar därför naturligt till att fokus för räddningstjänstens arbete
också behöver förflyttas. Den tekniska utvecklingen förändrar kommunikationslandskapet, vilket ger
utökade möjligheter till övervakning och larm och automatisering, samtidigt som den också driver på
utveckling av nya material, släckmetoder och produkter.
RÖS förändringsresa för att på ett så bra sätt som möjligt klara av att möta framtiden är påbörjad,
där några av de större kliven behöver tas de närmast följande åren. Vår viktigaste resurs är och
kommer att vara alla våra kompetenta medarbetare som genom sina olika funktioner i vår
organisation bidrar till helheten. Vår ambition är att skapa en gemensam och tydlig bild av våra mål,
för att växa tillsammans som individer och organisation i uppdraget att skapa trygghet, säkerhet och
omtanke för alla som bor och vistas i våra medlemskommuner.
Skövde, 3 februari 2022

Mikael Wallin
Förbundsdirektör
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Förvaltningsberättelse

6.1
6.1.1

Översikt över verksamhetens utveckling
Flerårsöversikt

Flerårsöversikt
Antal anställda
Befolkning
Verksamhetens
nettokostnader
Personalkostnader, tkr
Nettoinvesteringar, tkr
Årets resultat, tkr
Eget kapital
Medlemsbidrag, tkr
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2021

2020

2019

2018

2017

346
123 627
-109 289

347
123 282
-98 154

342
121 991
-99 213

355
121 934
-95 760

359
120 965
-91 637

-79 878
6 555
4 625
40 077
107 511
31
146

-76 668
13 969
4 931
35 337
103 902
30
142

-74 388
14 205
447
30 405
100 388
25
149

-69 925
7 700
-2 125
29 958
95 943
27
149

-67 617
9 695
1 873
29 236
91 580
27
148

Resultatet för året visar på ett överskott 4 625 tkr. Värdepappersförändringen visar ett positivt
resultat på 5 250 tkr, vilket innebär att balanskravsresultatet ger ett underskott på 625 tkr.
Under 2021 ökar pensionsskulden. Ökningen beror mest på ett ändrat livslängdsåtagande vilken
orsakar en uppskrivning av skulden med lite över en miljon kronor.
Mot bakgrund av ovan redovisning för 2021 konstateras att budget har överskridits med 625 tkr
enligt balanskravsresultatet. I detta perspektiv ska beaktas att en oförutsedd sanktionsavgift från
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om 350 tkr samt en felkonterad pensionsskuldpost på 200 tkr
har belastat 2021 utan finansiering i budget. Under 2021 ökar pensionsskulden också generellt.
Ökningen beror mest på ett ändrat livslängdsåtagande vilken orsakar en uppskrivning av skulden
med lite över en miljon kronor.
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i form av senarelagda
investeringar, vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2021.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Resultatet (det finansiella)
Resultatet för året visar på ett överskott på 4740 tkr.
Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap
Soliditeten ligger på 31 %.
Genom Lagen om skydd mot olyckor (LSO) vill staten säkerställa att det finns en viss skyddsnivå i alla
kommuner så att människor, oavsett var de bor, ska ha ett tillfredsställande skydd mot olyckor. Inför
2020 skärptes LSO och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utsågs som
tillsynsmyndighet med föreskriftsrätt. MSB har därefter tagit fram flera nya föreskrifter som på ett
tydligare sätt ställer krav på kommunal räddningstjänst i olika delar. Kraven påverkar hur
räddningstjänstorganisationerna behöver resurssättas, men ger också tydliga signaler om vikten att
samarbeta i större sammanhang än en enskild kommun eller mindre förbund. Mot bakgrund av
detta behöver flera parallella strategier tas fram för att möjliggöra förmågan att lösa de uppgifter
som tilldelats räddningstjänstförbundet, där fortsatt finansiering av förbundet är en väsentlig
strategi som behöver långsiktighet.
Riskförhållande
Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs
genom medlemsavgifterna vid behov.
Riskförhållandet bedöms som lågt.
Kontroll
Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs och som sedan presenteras för direktionen.
Direktionen har beslutat om en internkontrollplan för uppföljning av beslutad och genomförd
verksamhet för verksamhetsåret 2021.
Förbundet har ett löpande avtal med Skövde kommun gällande ekonomi -och lönehantering, vilket
innebär att förbundet följer Skövde kommuns internkontrollplan för dessa områden.
6.2.1 Finansförvaltning pensionsmedel
Räddningstjänsten Östra Skaraborg förvaltar ett kapital som är avsett för att trygga för framtida
pensionskostnader. Förvaltningen av detta kapital sker i enlighet med den av direktionen beslutade
placeringspolicy för pensionsmedel. Placeringskapitalet är i och med denna policy kopplat till den
avsättning som finns i balansräkningen för pensioner. Den avsättningen avser den enligt
kollektivavtal gällande förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda avtalspensionen för
brandmän. Detaljerade upplysningar om pensionsskulden återfinns i Not 14.
Under 2021 ökar pensionsskulden. Ökningen beror mest på ett ändrat livslängdsåtagande vilken
orsakar en uppskrivning av skulden med lite över en miljon kronor. Något högre
pensionsutbetalningar, lägre upparbetade nya pensionsrättigheter och lägre ränte- och
basbeloppsuppräkningar dämpade uppgången i pensionsskulden något. Placeringskapitalet av
räddningstjänstens pensionsfond ökade däremot kraftigt i värde. Därmed har konsolideringsgraden,
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som uttrycker hur mycket av pensionsskulden är tryggat i pensionsfonden, ökat kraftigt från 75,9%
till 88,3%.
6.2.2 Placeringsresultat pensionsfonden 2021
Året som ligger bakom oss levererade bland den starkaste börsutvecklingen under de senaste
decennierna. Räddningstjänsten Östra Skaraborgs pensionsfond genomförde ett byte av förvaltare
under början av året och valde i samband med detta att revidera sin placeringspolicy. Ett lyckosamt
val var att justera allokeringen mellan aktie- och räntefonder, där en övervikt mot aktier valdes i
normalportföljen. Under året har den nya förvaltaren, Swedbank, ytterligare överviktat mot aktier
vilket har bidragit till en hög absolut avkastning. Det totala marknadsvärdet var vid årets slut drygt
31 miljoner kronor, en avkastning på 5,28 miljoner kronor (eller 20 procent). Jämförelsen med index
är inte helt rättvisande eftersom det i början av perioden var en annan förvaltare med en annan
fördelning mellan aktier och räntor. Jämförelseindex beräknas istället utifrån finanspolicyns nya
normalportfölj. Med detta sagt har jämförelseindex presterat bättre än pensionsportföljen även
under perioden då den nya allokeringen var i kraft.

Avkastning (jämförelseindex inom parentes)
Marknadsvärde (mnkr)
Helåret 2021 (mnkr)
Helåret 2021 (%)

31,61
5,28
20,05 (22,95)

Figuren nedan illustrerar den skillnad som skapades under året, förklarat av ovanstående faktorer. I
övrigt har 2021 varit ett mycket starkt börsår vilket har speglats i pensionsportföljen. Drivande
faktorer bakom börsuppgången har varit den ekonomiska återhämtningen efter början av den
rådande pandemin. Återuppbyggnaden och framgångsrik anpassning till en ny realitet har skapat
starka bolagsresultat. Bakom detta ligger också stora stimulanser från regeringar och centralbanker
världen över. Stora likviditetsöverskott i världen i kombination med att det är svårt att nå avkastning
med ränteplaceringar har ytterligare stimulerat börsen uppåt. Däremot har uppgången inte varit
linjär. Störningar i leveranskedjor, tilltagande inflations- och ränterisker och växlingar mellan hopp
och rädsla avseende pandemiläget, har gett en större volatilitet på börsen. Den volatiliteten syns på
börsen som helhet men också mellan olika sektorer och tillgångsslag.
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Som nämnt tidigare har förvaltaren valt att allokera mer mot aktier än vad normalportföljen
beskriver, och vid årets slut fanns en tydlig överviktning kvar. 3,66 procentenheter högre allokering
mot aktier än normalportföljen tyder på en fortsatt stark tro för aktiemarknaden inför 2022. För
2021 var det ett bra val att investera mer i aktier eftersom både den svenska och den globala
aktiemarknaden genererade starka siffror.

Tillgångsfördelning vid periodens slut
(skillnad gentemot normalportfölj inom
parentes)
Aktier (%)
73,66 (3,66)
varav svenska (%)
43,93 (1,93)
varav utländska (%)
29,73 (1,73)
Räntefonder (%)
26,34 (-3,66)

Avseende de mål och gränser som är beskrivna i finanspolicyn är det långsiktiga avkastningsmålet
uppnått för 2021, och skapar goda förutsättningar för fortsatt måluppfyllelse även under sämre
perioder i framtiden. Tillgångsallokeringen har varit innanför de ramar som beslutades i policyn och
uppfylls därför också.

Mål/Gräns
Långsiktigt avkastningsmål (Stibor 3M + 4,5%)
Tillgångsallokering
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Händelser av väsentlig betydelse

6.3.1 Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)
Den 21 oktober 2020 beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Bakgrund till förändringen av lagen är bl.a. skogsbränderna i Västmanland 2014, som ledde fram till
efterföljande utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att
det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom
ledning.
En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av lagstiftningen. Efter
skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till samma utredare att utvärdera de
operativa insatserna och ge kompletterande förslag.
Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en proposition till justerad lag om
skydd mot olyckor till riksdagen, som den 21 oktober beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde
ikraft 1 januari 2021, med undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som
träder ikraft 1 jan 2022.
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bland
annat genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
MSB får genom förändringarna även utökade befogenheter att under vissa förutsättningar prioritera
och fördela resurser. MSB har arbetat fram föreskrifter och olika former av stöd till kommunerna
inför att den förändrade lagen träder i kraft under 2021 – 2022.





Handlingsprogram
Kommunal tillsyn
Undersökningsrapporter
Ledningssystem

gäller fr. 1 januari 2022
gäller fr. 1 juli 2022
gäller fr. 1 januari 2022
gäller fr. 1 januari 2022

Förändringarna med krav som föreskrivits är stora och kommer att ha betydande inverkan på
räddningstjänsternas verksamhet flera år framåt. Kraven som ställs innebär en tydlig
ambitionshöjning från statens sida som också per automatik blir resursdrivande för utförandenivå –
kommunal räddningstjänst.
6.3.2 Allvarlig arbetsplatsolycka
Strax före kl. 18:00 lördag 20 mars larmades RÖS vaktstyrkor ut på brand i äldre silobyggnad på
Gamla Vägen i Tidan. Vid räddningsinsatsen erhöll två medarbetare svårare personskador och
ytterligare en medarbetare var nära att skadas i samband med den rökdykningsinsats som
genomfördes.
En medarbetare ådrog sig en axelskada och en medarbetare föll genom ett hål i golvet, med
omfattande skador som följd. Båda medarbetarna fördes till sjukhus där medarbetaren som skadade
axeln skrevs ut samma kväll och medarbetaren som föll genom hålet i golvet fick vårdas under flera
dagar.
Den allvarliga arbetsplatsolyckan rapporterades omedelbart till Arbetsmiljöverket (AMV) för dialog
om utredning ur ett arbetsmiljöperspektiv. Initialt var tanken att få stöd av en utredare från en
annan Räddningstjänst, men efter flera förfrågningar valde vi att initiera utredningen med egen
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resurs och en tillkopplad referensgrupp. Syftet med utredningen är att lära av den olycka som
inträffat och undvika att liknande olyckor inträffar igen samt att uppfylla de krav som åligger
organisationen enligt AMV föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete §§ 9 och 10 samt lag om
skydd mot olyckor 3 kap. 10 §. Utredningen färdigställdes under september månad och redovisades
tillsammans med åtgärdsplan till AMV. I december månad meddelade AMV att de avslutade ärendet
då de ej funnit anledning till några ytterligare åtgärder från deras sida.
6.3.3 Initierad verksamhetsanalys
Inom svensk kommunal räddningstjänst genomförs en rad förändringar kopplade till reviderad Lag
om skydd mot olyckor (LSO) där Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) getts
uppdraget att utöva tillsyn över att kommunerna följer denna lag och föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen. MSB har också givits föreskriftsrätt där ett par nya föreskrifter fastställts och
ett par är under pågående remissförfarande.
Direktionens uppdrag till förbundsdirektören att genomföra en översyn och analys av organisationen
har pågått sedan våren 2020, där strategin har varit att möta kraven på förändringar som LSO och
MSB:s föreskrifter kräver genom nödvändiga anpassningar av organisation och verksamhet. Under
våren 2021 togs beslut att mot bakgrund av ovan genomföra en fullständig verksamhetsanalys för
att säkerställa att våra resurser inom hela organisationen används effektivt, vilket innebär att vi gör
rätt saker med rätt resurser vid rätt tillfälle utifrån våra uppdrag. Verksamhetsanalysen framarbetas i
fem steg.
1.
2.
3.
4.
5.

Nulägesbeskrivning
Analys
Förlag till ny grundorganisation
Samverkan och förhandling
Tillämpning av ny grundorganisation

Målbilden är att verksamhetsanalysen genomförs parallellt med övriga förändringar så att
nödvändiga organisations- och verksamhetsförändringar genomförs och implementeras såväl inför
som under verksamhetsår 2022.
6.3.4 Gemensamt ledningssystem RÖS-RVS
Arbetet med förstudien gällande ett gemensamt ledningssystem för räddningstjänsterna i Skaraborg
avslutades efter gemensamt beslut i november 2020, där det konstaterades att förutsättningar för
skapandet av ett gemensamt ledningssystem inte fanns för närvarande. Kort därefter påbörjades ett
nytt projekt med förstudie om förutsättningar för Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) och RÖS
att genom avtal samarbeta i ett gemensamt ledningssystem.
Förstudien ledde fram till att politiska beslut har fattats i båda organisationerna att ge resp.
förvaltningschef i uppdrag att skapa ett gemensamt
ledningssystem. Arbetet har bedrivits genom en styrgrupp
(förvaltningschefer och räddningschefer) samt en arbetsgrupp
med företrädare fån båda organisationerna. Flera delprojekt har
startats upp för att omhänderta alla delområden och processer
som berörs.
Den tydliga målsättningen är att skapa ett robust ledningssystem så att de samlade totala resurserna
i det gemensamma ledningssystemet används så effektivt som möjligt oavsett
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organisationstillhörighet, både i vardagliga händelser och vid mer omfattande och komplexa
insatser. Räddningscentralen (ledningsplatsen) i Skövde kommer att vara gemensam ledningsplats
för båda organisationerna. Det gemensamma räddningsledningssystemet tas i skarp drift 2022-0301.
6.3.5 IMY tillsynsärende - sanktionsavgift
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har sedan 2015 haft kamerabevakning i vagnhallarna på
våra totalt åtta (8) hel- och deltidsstationer. Kamerabevakningen har bedrivits dygnet runt i realtid,
utan bildinspelning. Kamerorna har varit uppkopplade mot vår räddningscentral där ett inre befäl
tjänstgör och har utgjort ett besluts- och ledningsstöd vid larmsituationer. För samtliga kameror har
gällt att:







Ingen inspelning har skett.
Mikrofonen aktiveras endast vid behov, vid dessa tillfällen har en röd lampa tänts vid
kameran i vagnhallarna.
Kameran har automatiskt växlat mellan några olika vyer i vagnhallen.
Bilder från kamerorna har endast visats på bildskärmar i räddningscentralen, som är ett
avgränsat utrymme för ledning av funktionen inre befäl. I övrigt är tillträdet begränsat till
dessa lokaler.
Vid användande av mikrofon har headset använts, vilket medfört att inget ljud kunnat höras
av ev. annan behörig person som befunnit sig i räddningscentralen vid aktuellt tillfälle.
Vagnhallarna och entréer har försetts med skyltar där det framgår att kamerabevakning
skett.

Integritetsmyndigheten - IMY (tidigare Datainspektionen) tog 2018 emot ett anonymt klagomål mot
att inryckande personal blev kamerabevakad iförd endast underkläder eller nakna. IMY initierade ett
tillsynsärende som pågått fram till 9 juni 2021 då beslut fattas att RÖS sedan 25 maj 2018 (GDPR
trädde ikraft) har behandlat personuppgifter i strid med följande artiklar:




artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen1 genom att kamerabevaka anställdas plats för ombyte
vid larm i strid med principen om korrekthet,
artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen genom att behandla fler personuppgifter än vad som
har varit nödvändigt för ändamålen i strid med principen om uppgiftsminimering, samt
artikel 32.1 och 32.4 i dataskyddsförordningen eftersom instruktioner från den
personuppgiftsansvarige har saknats för hur personuppgifterna har fått användas och kravet
på lämpliga organisatoriska åtgärder, för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i
förhållande till risken, därmed inte är uppfyllt.

Integritetsskyddsmyndigheten har därför beslutat med stöd av 6 kap. 2 § dataskyddslagen2 och
artiklarna 58.2 och 83 dataskyddsförordningen att Direktionen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg ska betala en administrativ sanktionsavgift på 350 000 (trehundrafemtiotusen) kronor,
varav 300 000 (trehundratusen) kronor avser överträdelserna av artikel 5.1 a resp. 5.1 c och 50 000
(femtiotusen) kronor avser överträdelserna av artikel 32.1 och artikel 32.4 i dataskyddsförordningen.
Kamerabevakningen har filmat lokalerna i våra vagnhallar, där fordon och annan
räddningsutrustning finns samt ombyte till larmställ sker vid utryckningar. Kamerabevakningen som
tidigare bedrevs i RÖS vagnhallar avslutades 6 maj med omedelbar verkan. Beslutet föregicks av
IMY:s beslut. Kamerabevakningen har haft till syfte att stärka besluts- och ledningsstödet vid
utryckningssituationer där ledningsfunktionen inre befäl har haft möjlighet att både ha visuell och
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röstmässig kontakt med utryckande vaktstyrka och befäl för att lämna fortlöpande information samt
ge direktiv. IMY:s beslut visar tydligt att RÖS haft både laglig grund och behov av kamerabevakning i
ett besluts- och ledningsstödsperspektiv, men kamerabevakningen i tid och rum har varit för
omfattande. Vi har även saknat tydliga instruktioner om hur personuppgifterna har fått användas
och lämpliga organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i
förhållande till risken. RÖS har valt att inte att överklaga beslutet då bedömningen är att de brister
IMY har konstaterat har förekommit.
RÖS kommer överväga att starta ett nytt projekt för stärkt besluts- och ledningsstöd som kan
innebära att kamerabevakning kommer att användas i någon utsträckning igen. I förekommande fall
kommer RÖS att ha ett förhandssamråd med IMY. RÖS är och har hela tiden varit mån om att all
personuppgiftshantering ska ske på ett korrekt sätt där behov viktas mot proportionalitet där den
enskildes integritet alltid väger tungt. IMY har genom tillsynsärendet med beslut gett oss en
fördjupad insikt och kunskap i området personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning.
6.3.6 Omarbetad budget
Med stöd av Skövde kommuns ekonomer har tidigare Excel-fil för budgeten arbetats om i sin helhet.
Det har funnits både en okunskap över komplexa kopplingar som fanns i det tidigare dokumentet,
vilket inneburit osäkerhet kring tillförlitligheten vid t.ex. borttagande av uppgifter som ej varit
aktuella längre. Årets budget ses därför lite som en ”pilot” där justeringar sannolikt behöver göras
inför 2022 utifrån de erfarenheter vi gör. Personalbudgeten behöver noggrant följas och analyseras
då den är framtagen helt från grunden, där det finns många komplexa faktorer kopplade till de
centrala och lokala avtal som gäller för olika delar av RÖS verksamhet. (hel- och deltidsstyrkor,
beredskaper m.m.)
6.3.7 Nytt handlingsprogram, ny verksamhetsplan och internkontrollplan
Under 2020 genomfördes förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Avsikten med
förändringarna är att öka styrningen för ett tillfredställande och mer likvärdigt skydd mot olyckor i
hela landet. Framförallt har ändringar gjorts angående handlingsprogrammen för räddningstjänst.
Kommunerna ska på ett tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken förmåga de har att
hantera risker för olyckor i kommunen med en tydligare koppling mellan risker och den förmåga som
finns för att skapa en positiv effekt för att hindra eller bryta ett skadeförlopp.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått föreskrivningsrätt när det gäller
föreskrifter för hur handlingsprogrammen ska utformas. RÖS framarbetade handlingsprogram för
2022 och framåt följer de krav som gäller för handlingsprogram enligt LSO med tillhörande
förordning samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, MSBFS 2021:1, med
tillhörande bilaga och handbok. Enligt LSO ska kommuner ha ett gällande handlingsprogram enligt
tidigare beskriven föreskrift senast 2022-01-01.
Handlingsprogrammet har remitterats till berörda kommuner, myndigheter och övriga
organisationer, inkomna yttranden och bemötande av dessa beskrivs i samrådsredogörelse gällande
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom RÖS och tillhörande
medlemskommuner. Direktionen för RÖS antog 2021-12-16 det nya handlingsprogrammet.
Verksamhetsplanen för 2022 är helt omarbetad jämfört med hur den sett ut tidigare. Den nya
verksamhetsplanen har ett tydligare fokus på vilka effekter vi vill uppnå med vår verksamhet genom
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tydliga verksamhetsmål och aktiviteter. Verksamhetsplanen har också gjorts betydligt mer lättläslig
och därigenom mer lätt att förstå för läsaren, oavsett om den läses av medarbetare eller
kommuninvånare.
Den nya verksamhetsplanen är en verksamhetsplan för hela organisationen oavsett arbetsområde,
jämfört med tidigare då det fanns en tydlig uppdelning mellan avdelningarnas olika ansvarsområden.
Detta för att tydliggöra att verksamhetsplanen beskriver organisationens verksamhet som helhet
och inte olika avdelningars verksamhet. Verksamhetsplanen tydliggör, utöver verksamhetsmålen,
också viktiga aspekter som arbetsmiljö, medarbetare, jämställdhet och mångfald,
kompetensförsörjning och internkontroll med mera.
Internkontrollplanen för 2022 är också omarbetad och bygger på en genomförd riskanalys. Samtliga
risker som identifierats har riskvärderats utifrån modellen sannolikhet – konsekvens (1–4). Risker
med ett riskvärde under sju (7) bevakas, medan risker med riskvärde över sju (7) hanteras genom en
plan för granskningar under verksamhetsåret.
6.3.8 Genomförande av GRIB-utbildningar
RÖS ansökte för räddningstjänsterna i Skaraborg möjligheten att av MSB bli godkända att få
genomföra GRIB-utbildning i egen regi, tidsbegränsat under 2021. Efter att ansökan beviljades har
kompetenshöjande utbildningar genomförts för instruktörer m.fl. Utbildningen har även möjliggjorts
för till andra räddningstjänster inom Räddsam. Vår bedömning är att möjligheten som getts av MSB,
att få genomföra lokala eller regionala utbildningar i kurs 1 Kommunal räddningstjänst, har för
deltagande räddningstjänster varit ett viktigt steg inför framtiden för att lättare kunna attrahera
personal att genomföra MBS:s fortsättningsutbildningar. Vi ser att detta arbetssätt ger oss
möjligheten att omgående få in vår personal i utbildningsystemet samt att vi även snabbt tillgodoser
vårt behov av personal med rätt kompetenser i vår operativa utryckningstjänst.
Det vi också ser är att genomförande av GRIB 1 lokalt tydligt förenklar att vår personal kan utverka
den ledighet som behövs från sin huvudarbetsgivare då vi samlat GRIB 1 tillsammans med de lokala
anpassningarna (Rökdykarutbildning m.m.). Under 2021 kommer vi tillsammans att ha genomfört
utbildning GRIB 1 för ca 70–80 st medarbetare. Genomförda utbildningar kommer att ha varit
fördelade på 2 st renodlade GRIB 1 utbildningar och genom dem betalar vi i stort av den
”utbildningsskuld vi haft sedan tidigare. Vid 2 tillfällen under 2021 kommer vi också ha genomfört
s.k. GU-RIB. Detta är en 4 veckor lång utbildning som innehåller GRIB 1, men också lokala
anpassningar som t.ex. rökdykarutbildning. Genomförandet av GRIB-utbildningar under
verksamhetsåret 2021 påverkar inkomsterna kopplade till övningsfältet Hasslum mycket positivt.
6.3.9 Arbetsmiljöverkets tillsyn av RÖS
Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn av RÖS den 8 december 2021. Vid tillsynen bedömdes RÖS
systematiska arbetsmiljöarbete, vilket bl.a. omfattar våra rutiner för undersökningar,
riskbedömningar och ev. åtgärder samt kunskaper om arbetsmiljöfrågor hos oss.
Arbetsmiljöverket lämnade flera positiva omdömen för det övergripande systematiska
arbetsmiljöarbetet, hur RÖS undersökt arbetsbelastning och stress samt hanterat det på vår
förebyggandeavdelning. De tyckte också vi startat ett ambitiöst arbete med skyddsronder i IAsystemet.
Ett antal stickprovskontroller ang. besiktningsintyg m.m. gjordes, där det konstaterades att RÖS hade
blandade resultat. Tillsynen genererade ett inspektionsmeddelande som omfattar åtta (8) områden

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
222000–1115

14

där RÖS måste åtgärda saker som inte fullt ut fyller kraven som ställs. Inspektionsmeddelandet
kommer att mer utförligt beskriva vad som förväntas åtgärdas. De åtta områdena med detaljerade
beskrivningar följer av inspektionsmeddelandet. I vilken utsträckning åtgärderna som krävs kommer
att belasta RÖS budget 2022 är i skrivande stund oklart.
6.4
6.4.1

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Finansiella mål

Resultatmål
Budget och plan för 2021 upprättades med ett mål om nollresultat.
Måluppfyllnad
Resultatet för året visar på ett överskott på 4740 tkr. Det positiva resultatet beror på den positiva
utvecklingen av förbundets värdepappersplaceringar.
Investeringsmål
Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga
medel för kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen. Direktionen beslutade för 2021 om
investeringar för 11 265 tkr. Beslut togs även att överföra investeringsmedel från 2020 till 2021 med
3 887 tkr mot bakgrund av senarelagda investeringar.
Måluppfyllnad
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda
investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2021.
Direktionen har beslutat att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2021 till 2022, till en
summa av 8 598 tkr.
Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram är uppnått.
Sammanfattande bedömning och slutsats
God ekonomisk hushållning bedöms föreligga trots att de ekonomiska målen inte nåtts fullt ut.
Felaktigt bokförda pensionskostnader från föregående verksamhetsår, sanktionsavgift från IMY och
förändrad pensionsskuld genom förändrad livslängdsberäkning är faktorer som RÖS ej kunnat
påverka. Riktlinjer och intentioner i handlingsplan och verksamhetsplan har också följts i den mån
som under verksamhetsåret varit möjligt.
Samtliga verksamhetsmål som enligt beslut av direktionen som ska vara föremål för uppföljning
under verksamhetsåret 2021 finns redovisade under avsnitt 6.4.2 – Verksamhetsmål, nedan.
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Verksamhetsmål
Skadeförebyggande verksamhet

Resultat för året
Årets resultat har påverkats av Covid-19 som haft påverkan på vissa delar av avdelningens verksamhet,
framförallt den utåtriktade verksamheten med information till allmänheten och brandutbildning.
Påverkan har varit marginell på myndighetsutövningen i antal handlagda ärenden. Däremot har
tillsynsverksamhet fått styras om från verksamheter där riskgrupper finns till verksamheter där
riskgrupper inte finns.
Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara lågt under året. Resultatet gällande tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor 2 kap 4 § är lågt då inga tillsyner har genomförts på grund av prioritering av
verksamheten till förmån för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §.
Orsaken till resultatet är som tidigare att avdelningen inte har den bemanning som krävs för
uppdraget, framförallt kopplat till ökat antal ärenden utöver tillsynsärenden samt att det tar längre
tid att bedriva myndighetsutövning och ärendehantering som uppfyller gällande lagstiftning, ex.
förvaltningslagen. Under slutet av året har avdelningen rekryterat en medarbetare. Med nuvarande
antal medarbetare är resultatet avdelningens kapacitet. Avdelningens kapacitet påverkas starkt om
medarbetare är föräldralediga, slutar eller på annat sätt är frånvarande.
Resultatet gällande utåtriktad verksamhet, som brandutbildning och information till allmänheten, är
lågt för året, delvis på grund av Covid-19. Det är en stor nedgång både i antalet informationstillfällen
som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av informationen. Nedgången gäller inte bara i
år utan har pågått under ett antal år, framförallt på grund av förändrade förutsättningar att bedriva
verksamheten för SMO-styrkan.
För detaljerat resultat om ovanstående se tabeller nedan samt bilaga A.
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Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §
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Tabell 1: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 2 §, verksamheter
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Tabell 2: Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 2 kap. 4 §, verksamheter
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Tillsyn enligt LBE
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Tabell 3: Tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE

Måluppfyllelse
Enligt verksamhetsplan för 2021 är det säkerhetsmål två, tre och fyra med tillhörande
prestationsmål som ska följas upp för delåret respektive helåret.
Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för året:
S2 Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand i ska minimeras.
- P2.1 Tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor för
byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor ska
genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.
- P2.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader eller
anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor.
S3 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggning med farlig
verksamhet ska minimeras
- P3.1 Tillsyn av ägares/verksamhetsutövares skyldigheter vid farlig verksamhet enligt lag om skydd
mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.
S4 Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid hantering och/eller
överföring av brandfarlig och/eller explosiv vara ska minimeras.
- P4.1 Tillsyn av hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva varor enligt
lag om brandfarliga och explosiva varor ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.
- P4.2 Räddningstjänsten ska ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid anläggningar som
hanterar brandfarlig eller explosiv vara under tillståndspliktig mängd.
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Resultat
Samtliga av de mål som följs upp handlar om tillsynsverksamhet. Resultatet för året är lågt för alla de
typer av tillsyn som bedrivs. För att tillsyn ska genomföras enligt de frister för tillsyn som gäller inom
organisationen behöver totalt ca 200–250 tillsyner genomföras årligen, exklusive tillsyner av
badplatser. Det kan konstateras att under året har 39 tillsyner av verksamheter genomförts enligt lag
om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § och 21 tillsyner har genomförts enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor (LBE) under året. Utöver detta har 61 tillsyner av badplatser och hamnområden
genomförts. Det har inte genomförts några tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap 4 § under
året på grund av prioritering av övrig tillsynsverksamhet. Resultatet har marginellt påverkats av
samhällsläget avseende Covid-19. Samhällsläget har påverkat vilka verksamheter som har kunnat
tillsynas och tillsyn har styrts om från verksamheter där det varit olämpligt till andra verksamheter där
tillsyn har varit mer lämplig. Antalet genomförda tillsyner har inte påverkats av samhällsläget i någon
större utsträckning.
Sammanfattningsvis kan konstateras att räddningstjänsten bedrivit tillsynsverksamhet men att den
inte räcker till med dagens förutsättningar. Organisationen har inte tillräcklig kapacitet att bedriva den
tillsyn som krävs. Detta innebär att målen inte kan anses vara helt uppfyllda.
Analys
Den påverkan som rådande samhällsläge gällande Covid-19 har haft får ses som en engångshändelse
som inte går att göra något åt. Det kan konstateras att antalet tillsyner som bedrivs ligger på en
liknande nivå som föregående år, vilket innebär att resultatet motsvarar avdelningens kapacitet med
nuvarande förutsättningar. Organisationens kapacitet för tillsynsverksamhet motsvarar inte behovet
av tillsyn i berörda verksamheter. Under året har en ny medarbetare, brandinspektör Therese Molin,
rekryterats till avdelningen som en överanställning mot bakgrund av ovan.
Slutsatser
Organisationens tillsynsverksamhet måste tillföras mer medarbetarresurser som kan bedriva tillsyn.
Tillförsel av medarbetarresurser behöver ske både genom nyrekrytering samt effektivare nyttjande av
befintliga medarbetare inom organisationen.
Det kan också konstateras att målen generellt behöver ses över och göras mätbara.
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Bilaga A – Statistiskt underlag

Arbetsmoment

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 §
Varav verksamheter
Andel brister vid tillsyn
Varav badplatser och gästhamnar

210
42

76
0

40

0

85
31
75%
54

134
72
82%
62

108
48
77%
46
14

100
39
72%
61
0

22
3
54

10
0
6

6
0
6

6
0
5

5
0
5

4
0
21

36

6

6

53
36
17
90
1558
17
16
3
139
5336
5140
10
476

50
39
11
72
1171
28
25
7
119
4151
867

27
22
5
89
1728
15
14
1
73
2295
1100

3
60%
37
30
7
62
1165
22
22
0
64
1754
915

5
40%
24
19
5
18
415
32
17
3
13
262
378

4
52%
43
36
7
24
657
22
19
3
21
513
195

5018

49
1397

44
1067

3395
195
1053
1026
1022
310
471

2669
90
180
270
375
481
696

614
179
121

708
0
175
250
142
0
0

74
590
62
191
3
246
43
22
14
9

53
623
66
223
1
279
41
5
3
5

0
631
53
210
4
298
50
2
2
12

0
736
58
270
3
336
50
4
8
7

0
538
49
225
11
150
37
4
3
59

0
550
44
263
8
169
42
0
3
21

Varav samordnad med tillsyn enligt
LBE
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 §
Tillsyn enligt LBE
Varav samordnad med tillsyn enligt
LSO
Andel brister vid tillsyn
Tillstånd enligt LBE
Varav tillstånd brandfarlig vara
Varav tillstånd explosiv vara
Brandutbildningar
Antal deltagare på kurser
Egensotning
Beviljade
Avslagna
Informationstillfällen till allmänheten
Antal informerade personer
Antal informerade personer *
Totalt antal informerade personer
Varav förskolebarn (0–6 år)
Varav Skolbarn (6–12 år)
Varav ungdomar (12–18 år)
Varav vuxna
Hembesök
Antal informerade personer
Inventering, brandskydd i
flerbostadshus
Yttranden
Yttrande gällande planprocessen
Yttrande gällande byggprocessen
Yttrande gällande miljöbalken
Yttrande gällande polistillstånd
Yttrande gällande serveringstillstånd
Övriga remisser
Olycksundersökning
Sakkunnighetsutlåtande
*Värdet bygger på uppskattningar
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6.4.2.2 Skadeavhjälpande
I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som
styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i
vilken mån avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. I verksamhetsplanen för 2021
anges att nedanstående mål skall analyseras:
Räddningsstyrka och räddningsvärn ska
 ha förmåga att genomföra utvändig livräddning/utrymning och brandsläckning vid brand i
byggnad
 ha förmåga att undsätta människor som hamnat i öppet vatten
 ha förmåga att kunna utföra sjukvård enligt första hjälpen
 ha förmåga att utföra livräddande personsanering av skadade
Analys
Utvändig livräddnings/släckning
Livräddning kan genomföras som utvändig livräddning, varvid förstås undsättande av person i dörreller fönsteröppning, på balkong eller tak. Sådan livräddning kan utföras av samtliga
räddningsstyrkor och räddningsvärn upp till viss höjd.
Beroende på byggnaders utformning erfordras olika typer av stegutrustning. Räddningstjänstens
stegutrustning får utgöra den ena av två utrymningsvägar från bostäder och mindre kontorslokaler.
Inom tätorterna Skövde, Mariestad, Töreboda, Tibro och Karlsborg fordras tillgång till höjdfordon för
utvändig livräddningsinsats. Byggnadshöjden för nyttjande av höjdfordon för utrymning uppgår som
mest till 22 meter, vilket motsvarar åtta våningar. I övriga tätorter och på landsbygden är det
tillfyllest med livräddning via Räddningstjänstens bärbara utrustning. Bärbar stegutrusning kan
nyttjas där karmunderstycket på ett fönster befinner sig tolv meter ovan mark. För detta krävs en
steglängd om 14 meter. För en mera detaljerad beskrivning hänvisas till riktlinjerna Standardrutin för
livräddning via höjdfordon styrka 1+4 och Standardrutin för livräddning vid utskjutsstege styrka 1+4.
Station

Antal
Höjdfordon

Höjd
m

Skövde

1

32

Skövde*

1

30

Mariestad

1

Tibro

Bärbar
stegmateriel

Längd
m

2

14/12,5

30

2

14/12,5

1

16

1

14

Töreboda

1

16

1

14

Karlsborg

1

19**

1

14

Hjo

1

16

1

14

Gullspång

1

14

Hova

1

14
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Timmersdala

1

12,5

Blikstorp

1

12,5

Moholm

1

12,5

Undenäs

1

12,5

Volvo

1

14

Katrinefors

1

12,5

Hasslum

2

14/12,5

18

-

Summa

7

-

Sammanställning av förbundets höjdfordon och stegar.
* Är ett reservfordon som kan befinna sig på annan ort.
**För tillfället finns en 30 m stegbil placerad i Karlsborg

På ovanstående utrustning övas cykliskt över tid enligt fastställd plan.
Undsätta människor i öppet vatten
Närmare beskrivning av Räddningstjänstens utrustning och nautisk utbildning framgår av riktlinjen
Sjöräddning – ansvar och medverkan. Beskrivning av förmågan till livräddningsinsatser i vatten
beskrivs i närmare i aktuella standardrutiner.
Samtliga styrkor utom industribrandkårerna och ö-värnen förfogar över lättare båtar och därtill
hörande utrustning för livräddande insatser i sjöar och vattendrag. Vid de stationer som medverkar i
statliga sjöräddningsinsatser på Vänern och Vättern finns tillgång till större livräddningsbåtar. Detta
gäller Mariestad, Gullspång, Hjo och Karlsborg.
Enskild räddningsstyrka (heltid eller deltid) ska ha förmåga att utföra ytlivräddning. Räddningsvärn
ska kunna undsätta person i vatten med hjälp av enklare utrustning.
Förmågan sammanfattas i tabell nedan:
Moment

Räddningsstyrka
heltid (1 + 4)

Räddningsstyrka
deltid (1 + 4)

Räddningsvärn

Ytlivräddning

E

E

F

Undsättning av person i
vatten

E

E

E

Översikt av förbundets förmåga till ytlivräddning
E = Insats hanteras av enskild styrka
F = Insatsen hanteras den först larmade styrkan i samverkan med en eller flera förstärkningsenheter

Med ytlivräddning förstås enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar, utöver räddning av person som
befinner sig i vattenytan, även dykning som fridykning ned till maximalt 4 m djup under vissa
förutsättningar.
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Sjukvård enligt första hjälpen
Samtliga förbundets räddningsstyrkor och räddningsvärn förfogar över adekvat första hjälpenutrustning inklusive defibrillator. En årlig utbildningsplan för såväl första hjälpen, HLR och D-HLR
finns upprättad och följs. Vidare sker viss vidareutbildning inom ramen för IVPA-verksamheten.
Några av förbundets medarbetare har kompetens som ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska.
Dessa medarbetare säkerställer att förbundet över tid följer den utveckling som sker inom området
samt utbildar egen personal och överser utrustning för sjukvård.
Livräddande personsanering
På samtliga släckbilar inom förbundet, såväl på räddningsstyrkor som räddningsvärn, finns särskild
utrustning för livräddande personsanering utplacerad. En grundutbildning är genomförd för samtlig
personal och förmågan ingår i den fortlöpande cykliska övningsverksamheten.
Måluppfyllnad
Målet anses vara uppfyllt.
Operativ verksamhet – vad som gjorts
Införandeprojekt gemensamt räddningsledningssystem RVS-RÖS
Under våren arbetade en projektgrupp med medlemmar från både RÖS och RVS med att sätta
organisation och utformning av ett gemensamt ledningssystem för de båda räddningstjänsterna.
Efter sommaren intensifierades införandedelen av projektet med målsättning att driftsätta
ledningssystemet operativt den 1 mars 2022. Införandeprojektet organiserades med en styrgrupp
bestående av de högsta cheferna i de båda organisationerna, en sammanhållande projektgrupp och
sex delprojekt. Exempel på områden som hanteras inom projektet är samarbetsavtal och ekonomisk
fördelning, bemanning av nya ledningsfunktioner, anpassning av ett flertal tekniska system,
ledningsfordon, larmplaner, gemensam ledningsdoktrin samt utbildning och övning.
Projekt införande av CoordCom
Ett projekt inleddes under vårvintern syftande till att införa SOS Alarms system CoordCom i operativ
drift i RÖS ledningscentral. Förutom att systemet tillför en mängd ytterligare tekniska funktioner
möjliggör systemet en fördjupad samverkan med andra aktörer och gör det även möjligt att arbeta
med redundans gentemot andra räddningstjänsters ledningscentraler. Projektet innefattade teknisk
installation av systemet, byggåtgärder på brandstationen enligt säkerhetskrav, utbildning av
personal mm. Parallellt anpassades också arbetsmiljön i RC avseende fysisk utformning. I november
månad kunde den första inloggningen i CoordCom göras och målsättningen är att systemet är
operativt fullt ut till driftstarten av det gemensamma räddningsledningssystemet med RVS.
Projekt redundanta ledningscentraler
Under våren startade ett projekt i samverkan med NÄRF och SMS. Målet är att ledningscentralerna i
RÖS, NÄRF och SMS ska kunna stötta varandra vid hög belastning samt helt kunna överta
ledningsverksamhet från något av de andra ledningssystemen om den egna centralen av olika skäl
inte kan användas. Det senare är nya krav i föreskrifter från MSB. Målsättningen är att detta ska
kunna fungera från mars 2022.
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Internutbildning och Övningsfältet Hasslum
Den planerade interna utbildningen har i stort sett kunna genomföras. Naturligtvis har utmaningarna
med Covid-19 lett till vissa begräsningar men tack vare ett kreativt tankesätt i planering och
riskbedömning av övningsverksamheten har ändå en rimlig nivå kunnat hållas. Målsättningen har
alltjämt varit att så långt som möjligt att inte Ställa in utan istället Ställa Om.
Verksamheten vid övningsfältet Hasslum har hanterats på ett sådant sätt att övande grupper har
separerats från varandra och en rad smittskyddsåtgärder har vidtagits i syfte att minimera risken för
smittspridning.
MSB har öppnat en möjlighet för lokala räddningstjänster att bedriva delar av GRiB-utbildningen i
egen regi för sådana medarbetare som hittills inte hunnit gå igenom systemet. RÖS inlämnade en
ansökan om att få bedriva denna utbildning vilken också beviljades. Detta innebar att RÖS som
organisation kunde genomföra GRiB-kurs 1 för egna och andras medarbetare under 2021. Nu har
även möjlighet till förlängning av dessa övergångsbestämmelser beviljats att få fortlöpa även under
2022. Anledningen till att MSB skapat denna möjlighet är att det finns en ”utbildningsskuld” som
behöver betas av innan systemet är i balans. Det faktum att RÖS beviljas genomföra detta skall ses
som ett kvitto på att organisationen besitter såväl kompetens som fysiska förutsättningar att göra
detta på ett kvalitetssäkrat sätt.
Under våren har återigen Hasslumsdagarna bedrivits. Denna gång såväl för organisationens RIB
styrkor men även heltidsstyrkorna. Alla dessa övningar har såväl planerats samt genomförts i
samverkan med övriga räddningstjänster i Skaraborg. Detta koncept har upplevts positivt och
kommer fortsatt att bedrivas under 2022. Övningarna innebär att samtliga operativa styrkor inom
Skaraborg genomför samma kvalitetssäkrade övningar och tränar samma förmågor. Detta som ett
steg i stärkt samverkan mellan räddningstjänsterna i Skaraborg där en god gemensam operativ
förmåga kan säkerställas.
För att kvalitetssäkra utbildningar samt övningar och dess genomförande så har under våren
bedrivits en 1 veckas instruktörsutbildning för de som skall arbeta vid de olika aktiviteterna.
Under året har totalt 2 GURIB (Grib 1 och Introduktionsutbildning) samt 2 renodlade Grib 1utbildningar genomförts i samverkan med övriga RTJ i Skaraborg. Totalt har ca 80 brandmän
utbildats i Grib 1-utbildningen. Vid dessa utbildningar har personal från räddningstjänsterna i
Skaraborg, Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund samt Herrljunga räddningstjänst deltagit. Trots
rådande pandemi så har denna utbildning säkerställt att räddningstjänsterna kunnat rekrytera cirka
40 nya medarbetare till de olika organisationerna.
Ett pilotprojekt är genomfört där 7 brandmän från RIB, som visat intresse för att gå vidare till befäl,
genomfört en utbildning kallad gruppledarutbildning. Utbildningen genomfördes på Hasslum under
40 timmar. Utbildningens innehåll var bland annat arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar, ledningsövning
och ledarskap.
En trafiksäkerhetssatsning är genomförd där alla brandmän utbildat sig i körteknik och trafiksäkerhet
via virtuell teknik. Medeltid för denna övning var 5 timmars körträning
Under året så har ett större samverkansprojekt, Vinst Skaraborg, bedrivits mellan
räddningstjänsterna i Skaraborg och Högskolan i Skövde. Detta projekt har sin grund i den Vinnova
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ansökan som tilldelades under 2020. Under 2021 så har övningar bedrivits för organisationernas
befäl i syfte att testa och pröva denna teknik. Beslut är nu taget att fortsätta med detta verktyg för
träning av befäl även under 2022 och nu sker det i räddningstjänsternas egen regi. Målet är på sikt
implementera denna teknik samt sätt att träna inom räddningstjänsterna i Skaraborg.
Vidare så har en rad externa parter hyrt in sig vid övningsfältet ex Försvarsmakten, Frivillig
Organisationer etcetera.
Enhet skifttjänst
Som beskrivits tidigare så har övningsverksamheten kunnat genomföras på ett betryggande sätt
trots en pågående pandemi vilket de totalt 15 646 övningstimmarna vittnar om. Delar man den
summan med 52 så ligger vi på 300 övningstimmar/anställd vilket är en bra bit över målet. Under det
gångna året har det också genomfört en satsning mot att öka kompetensen hos första linjens chefer
då de genom gått Försvarsmaktens ledarskapsutbildning Utvecklande Ledarskap. Ett projekt som
löpt över året är att uppdatera vår aktivitetskatalog med allt utbildningsmateriel, en hel del arbete
återstår dock.
Vidare så har vi i uppdrag från MSB ytterligare en förstärkningsresurs då det gäller att bekämpa
olyckor inom farliga ämnen. Den utgörs av en avfacklingsutrustning i syfte att hantera händelser
med LNG, CNG och LPG.
Arbetsgruppen SMO
Även under verksamhetsåret 2021 har SMO-gruppens arbete i stort endast bestått i att agera
planerare utförare och av intern och extern övningsverksamhet. Det råder inga tvivel om att
gruppens förmåga att hantera utbildning och övning är mycket stor. Detta har även varit ett
ingångsvärde i den under året genomförda verksamhetsanalysen. Det mesta av den verksamhet som
redovisas under rubriken Internutbildning och Övningsfältet Hasslum är hanterad av SMO-gruppen.
Statistik
När verksamhetsåret 2021 summerats kvantitativt inses att antalet räddningsinsatser åter speglar de
åren närmast förestående 2020 som hade en minskning. En stor del av ändringen utgörs av felaktiga
automatiska brandlarm vilket till del eventuellt kan förklaras med förändringar i verksamheter
relaterat pandemin. Antalet händelser redovisas nedan.

Olyckstyper

2017

2018

2019

2020

2021

Brand i byggnad

125

127

133

135

143

Brand, ej i byggnad

207

179

144

151

144

Trafikolycka

261

258

250

187

184

Utsläpp, farligt ämne

29

31

26

43

45

Drunkning/Tillbud

7

7

6

5

13

691

639

615

559

621

Automatiskt brandlarm
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IVPA-larm

121

185

166

135

170

Övriga olyckstyper

152

192

219

166

215

Totalt

1593

1618

1559

1381

1535

Tabell 1. Antal genomförda räddningsinsatser 2021 med 2017–2020 som
jämförelse.

Av nedanstående tabell framgår det sammanlagda antalet skadade som avtransporterats från
olycksplats med ambulans.
I den redovisade statistiken ingår dock inte skadade och/eller avlidna vid IVPA-larm då
räddningstjänsten tyvärr inte har tillgång till uppföljning vid dessa larm på samma sätt som vid rena
räddningsinsatser.
Fördelning personskador

2017

2018

2019

2020

2021

Avtransporterade

182

125

156

116

99

8

13

5

8

8

Omkomna

Tabell 2. Antal avtransporterade och avlidna till följd av olyckor.

Nedan redovisas de avlidna per olyckstyp och plats. Det kan alltså konstateras att åtta människor
mist livet till följd av olyckor inom vårt geografiska område.
Datum

Adress

Händelse

Antal

8/2

Gullspång

Brand i byggnad

1

28/3

Mariestad E20

Trafikolycka MC

1

28/3

Skövde

Järnväg

1

19/5

Gullspång

Drunkning/sjukdom

1

19/7

Skövde väg 26

Trafikolycka

1

16/8

Mariestad väg 26

Trafikolycka

1

20/9

Skövde

Järnväg

1

13/12

Mariestad E20

Trafikolycka

1
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Drift- och underhåll

Prestationsmål
Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon
och materiel.
Måluppfyllnad
Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-,
månads- och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade
kontroller. Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan
kompetens gäller, anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer. Målet
bedöms uppfyllt
Prestationsmål
Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt
upphandlade underhållstjänster.
Måluppfyllnad
Målet för 2020 har uppnåtts. Genomförda underhållsåtgärder har till största del genomförts med
räddningstjänstens egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompetens eller
behörighet att utföra arbetet. Målet bedöms uppfyllt
Nedan följer exempel på aktiviteter som genomförts under året.
Fastigheter
I Skövde har planering, upphandling och ombyggnation genomförts för de åtgärder som var
nödvändiga med anledning av uppgraderingen av räddningscentralen. Ny teknik har installerats och
den fysiska säkerheten, säkerhetsdörrar larm mm, har höjts för att räddningscentralen skall bli
godkänd av SOS alarm.
I Hjo har markarbete och asfaltering genomförts bakom stationen. En gammal spolplatta har grävts
upp och höjdjustering genomförts. Uppfarten bakom stationen har planats ut så att det går att köra
upp med brandbil till stationen.
I Mariestad har en ny luftkompressor för luftfyllning av andningsluft installerats. Den tidigare
kompressorn var 30 år och krävde en stor och dyr renovering som inte var ekonomiskt försvarbar.
Den nya kompressorn kan givetvis flyttas med om det blir en ny brandstation.
I Karlsborg har radiolänksystemet som fungerat som kommunikationsväg mellan Skövde och
Karlsborg släckts ner och all digital kommunikation går nu via fiber som installerats under hösten.
Driftavdelningen har under våren deltagit i förstudien av en ny brandstation i Mariestad.
Fordon och materiel
Under året har två lastväxlartankar upphandlats med leverans nästa sommar. Tankarna rymmer tio
tusen liter vatten och är utrustade med en fast motorspruta.
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Två begagnade höjdfordon har upphandlats under året. En Bronto skylift på 22 meter, årsmodell
2015 och en Bronto skylift på 27 meter, årsmodell 1998. Fordonen är inköpta för att börja förnya de
höjdfordon som finns på våra deltidsstationer samt att öka förbundets förmåga att arbeta på hög
höjd. Fordonen kommer att placeras i Töreboda samt Tibro.
Räddningsvärnen i Moholm, Timmersdala, Undenäs och Blikstorp har fått nya bättre begagnade
transportbilar under året. Bilarna är köpta av Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund, Bohusläns
räddningstjänstförbund och Landskrona räddningstjänst. Samtliga bilar var färdigutrustade för
utryckning och i mycket bra skick.
En ny insatsledarbil är inköpt under året och har utrustats och anpassas efter våra behov. Bilen är
placerad dagtid i Mariestad och övrig tid i beredskapsfunktion.
I höst har ett för räddningstjänstförbundet nytt koncept införts i Karlsborg. Konceptet kallas FIP och
står för ”Första Insats Person”. För att konceptet skall fungera så krävs det ett för ändamålet
lämpligt fordon som tillhandahålls av den som agerar FIP. För detta har förbundet köpt och utrustat
en ny ”FIB bil” som har tagits i bruk under hösten.
En ny terränghjuling har köpts in under hösten och den kommer efter utbildning av personalen att
placeras i Hjo.
Nya radiosändare för personsökning har monterats både i Mariestad och på Volvo i Skövde för att
förbättra radioteckningen för våra deltidsanställda. Efter installation så upplevs en betydligt säkrare
utlarmning.
Nya Driftlarm har installerats på våra deltidsstationer för att säkerställa att fellarm från teknisk
utrustning upptäcks i tid. Det nya systemet är integrerat i vår larmutrustning och skickar
felmeddelande både till driftpersonal och inre befäl.
De fyra territoriella räddningsvärnen har under året fått nya utryckningsställ och hjälmar. Värnen
hade tidigare det gamla utryckningsstället som Räddningsverket tog fram i början på nittiotalet och
de var till stor del utslitna och behövde bytas ut. De har även fått en lätt räddningshjälm som är
bekväm att bära och anpassad efter deras arbetsuppgifter.
Samtliga släckbilar i förbundet har fått bättre utrustning för beslutsstöd. Bilarna är nu utrustade med
läsplattor där viktig information kan fås under insatserna. Även resursfordonen har fått bättre
utrustning för navigering.
Tolv nya kompletta andningsapparater med maskmonterad talgarnityr har köpts in för att göra
förbundet mer robust för större insatser och den omfattande övningsverksamheten på Hasslum.
En ny diskmaskin för andningsskydd har köpts och placerats på Hasslum. Diskmaskinen möjliggör en
bättre arbetsmiljö med mindre kontaminering av giftiga ämnen för personalen som arbetar där.
Maskinen skapar även ett bättre flöde och effektivitet vid tvätt efter de många övningar som
genomförs där.
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Samverkan, säkerhet och beredskap

Verksamhetsmål
Samverkan syftar till att ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd som fordrar
medverkan från flera aktörer än räddningstjänsten
Prestationsmål
Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen.
Måluppfyllnad
Uppföljningssamtal har genomförts i mycket begränsad omfattning och helt utan fysiska möten.
Eftersläpning i avtalsuppföljningen med grannräddningstjänsterna har även under 2021 skett till
följd av pandemiläget.
Det noteras att räddningstjänsten aktivt deltagit i samordningsmöten avseende Covide-19 inom
ramen för RäddsamVG.
På helårsbasis bedöms målet som ej uppfyllt.
Mål
Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen.
Måluppfyllnad
Huvudsakligen sker denna uppföljning löpande och avser främst aktörer som polismyndigheten,
sjukvården, Försvarsmakten och länsstyrelsen.
Samverkan med länets räddningstjänster sker huvudsakligen inom ramen för förbundets
engagemang i RäddsamVG. Förbundsdirektören har ingått i beredningsgruppen och i övrigt ingår
chefen Operativa avdelningen i utbildningsrådet, chefen förebyggande avdelningen i förebyggande
rådet, HR/personalhandläggaren i HR-rådet, driftchefen i driftrådet en brandingenjör ingår i
operativa rådet. Förbundet har härigenom stora möjligheter att påverka de gemensamma
räddningstjänstfrågorna. Härutöver finns ett delregionalt organ, Samhällsskydd Skaraborg, där
cheferna för räddningstjänsterna jämte chefen för polisregion Skaraborg och ambulanschefen vid
Skaraborgs sjukhus ingår. Det delregionala rådet har inte varit samlat under året. Däremot har ett
stort antal möten hållits mellan ledningarna för räddningstjänsterna i Skaraborg med huvudsaklig
inriktning att försöka etablera en gemensam systemledning Särskilt intensivt har samverkan med
Räddningstjänsten Västra Skaraborg i syfte att bilda ett gemensamt operativt ledningssystem från
och med 2022. I arbetet med redundans/alternativ ledningsplats har samverkan skett med såväl
Borra Älvsborgs räddningstjänstförbund som Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Med länsstyrelsen sker deltagande i de gemensamma samverkanskonferenserna varje vecka.
Räddningstjänsten har åtagit sig att innan samverkanskonferenserna insamla underlag från
medlemskommunernas säkerhetssamordnare och angränsande räddningstjänster i Skaraborg. Stf
räddningschefen representerar räddningscheferna i Skaraborg i länsstyrelsen regionala råd för
krisberedskap och totalförsvar. Rådet har genomfört digitala möten och ett fysiskt möte enligt
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upprättad tidsplan. Stf räddningschefen ingår vidare i länsstyrelsens beredningsgrupp för
räddningstjänst under höjd beredskap.
Såväl hotbildsanalysen som riktlinjen för höjd beredskap har löpande uppdaterats.
Överenskommelse med Plikt-och prövningsverket rörande krigsplacering av räddningstjänstens
personal har träffats. Totalöversyn av krigsplaceringsläget har skett.
Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har varit samlat till ett möte (höstmötet). Stf räddningschefen
hade uppdraget att samordna och planera mötet vars huvudinriktning utgjordes av länsstyrelsens
planering av civilt försvar, aktualiteter från Skövde garnison och militärregionen, kris i
betalningssystemet samt orientering pågående ledningssamverkan inom räddningstjänsten.
På helårsbasis bedöms målet som delvis uppfyllt.
Mål
Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, samverkansmöten som
initieras och leds av statliga, landstingskommunala och andra samverkansaktörer.
Måluppfyllnad
Räddningstjänsten medverkar i länsstyrelsens kvartalsövningar tillsammans med samtliga länets
kommuner och andra aktörer. I övrigt medverkar räddningstjänsten efter avrop i olika
samverkansövningar. Räddningstjänsten har varit representerad vid möten med sjöräddningsråden
för Vänern respektive Vättern.
På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.
6.4.2.5

Medarbetare

Medarbetarperspektivet innebär att räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare med god
arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av
förbundets uppdrag.
Effektmål
Försörja räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som krävs
utifrån beslutad ambitionsnivå.
Måluppfyllelse
Under 2021 har flertalet kompetenser rekryterats med framgång. Intresset för de ledigförklarade
tjänster som utannonserats har varit generellt högt. RÖS har fortsatt vissa utmaningar att rekrytera
deltidsbrandmän till vissa kommuner, f.n. är det Töreboda och Tibro som har störst utmaningar.
För att få bra spridning av annonser har Jobtip anlitats för att nå ut i sociala medier såsom Linkedin,
Facebook och Instagram, vilket har gett önskad effekt.
Mot bakgrund av ovan anses effektmålet uppnått.
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Effektmål
Öka mångfalden bland personalen.
Måluppfyllelse
Andelen kvinnliga medarbetare har ökat något jämfört med 2020; heltid 12 % (11,2 %), RiB 5,4 %
(4,8 %). Inom ramen för samarbetet inom Räddsam VG har föreläsningar planerats, men fått ställas
in pga. pandemin under det gångna året. Återtagande av detta är planerat för 2022.
Målet bedöms som delvis uppfyllt.
Effektmål
Minimera sjukfrånvaro, arbetsskador och allvarliga tillbud i verksamheten. Hälsobefrämjande
aktiviteter ska medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3 % per år.
Måluppfyllelse
Coronapandemins påverkan syns fortsatt tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2021. Sammantaget
beror den höga sjukfrånvaron på både smittpreventiva åtgärder följt av Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om hemvistelse vid symptom samt den smittsamma mutationen Omnikron.
Under 2021 har 24 riskobservationer, 11 tillbud, 12 olycksfall och 3 fall av arbetssjukdom
rapporterats. Detta är en ökning i jämförelse med tidigare år som bedöms positiv utifrån genomförd
informationsinsats för att minska ev. mörkertal (observationer som ej rapporteras).

Målet bedöms inte som uppfyllt utifrån en högre sjukfrånvaro, men avvikelsen i detta avseende
bedöms helt kunna härledas till pågående pandemi.
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Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa

2021

2020

2019

2018

4 624 893

4 931 889

446 904

-2 125 344
-69 000

- 5 250 141

-208 982

-1 579 000

481 000

- 625 248

4 722 907

-1 132 096

-1 713 344

-625 248

4 722 907

-1 132 096

-1 713 344

-625 248

4 722 907

-1 132 096

-1 713 344

Förbundsdirektionen har vid direktionsmöte 2020-09-24 beslutat att ingen återställning av underskott för år
2019 är planerad att genomföras under åren 2020-2023, då RÖS har placeringar och egna medel på bankkonto
att tillgå (Sammanträdesprotokoll 2020-09-24, D § 62)
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Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro

25,0
2019

2020

23,7

2021

20,0
14,7
12,9

15,0
10,0
5,0

9,6

8,29 8,8

9,4

6,8
5,5
5,18 4,3
5,19
4,75,49
4,4
4,38
3,9 3,1
3,7
3,61
3,5
3,23,48
2,4
2,0
1,92 2,8 2,3
1,1
1,1

7,99
6,7

5,52
3,58 2,8
3,0

0,0
Jan

Feb

Mars April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Coronapandemins påverkan syns fortsatt tydligt i sjukfrånvaromönstret för 2021, även om det
minskat i jämförelse med föregående år. Total sjukfrånvaro (kollektivavtal AB) uppgår till 4,74 % mot
6,6% för 2020.
2021

2020

2019

Total sjukfrånvaro %

4,74

6,6

3,31

- sjukfrånvaro för män %

5,15

6,9

2,99

- sjukfrånvaro för kvinnor %

1,18

4,4

5,19

- anställda -29 år %

7,12

9,4

0,79

- anställda 30 - 49 år %

3,44

8,0

3,51

- anställda 50 år - %

2,64

2,6

4,47

6.6.2

Medelantal anställda

2021

2020

2019

Medelantal
anställda

Varav
män

Varav
kvinnor

Medelantal
anställda

Varav
män

Varav
kvinnor

Medelantal
anställda

Varav
män

Varav
kvinnor

349

325

24

347

325

22

350

336

14
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Åldersfördelning

Åldersfördelning

2021

2020

2019

20–29 år i %

9,6 %

14,2 %

15,8 %

30–49 år i %

60,8 %

56,3 %

56,4 %

50– i %

22,33 %

23,7 %

22,5 %

6.6.4

Medarbetare övrigt

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Tydligheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt utvecklats under året. Skyddsronder
har lagts in vårt systemstöd RIA. Årlig uppföljning SAM har genomförts. Nya skyddsombud har
utbildats. Skyddsorganisationen har delat in sitt arbete i tydliga skyddsområden.
Medarbetarundersökning
Under hösten 2021 har ett systemstöd, ”Winningtemp”, införts som är en OSA-undersökning som
skickas ut till alla anställda med fyra frågor varje vecka. Systemet bygger på 9 framforskade områden
som visat på vad som gör att vi trivs, mår bra och presterar på arbetsplatsen. Detta sätt att
undersöka hur organisationen mår möjliggör ett mer agilt arbetssätt.
Löneöversyn
År 2021 var ett år där alla fackliga parter hade avtal. Ny lön betalades ut enligt plan för samtliga
fackliga parter. En lönekartläggning i jämförelse med sju räddningstjänster genomfördes under 2020.
Förutom denna genomförde respektive chef en analys av löneökningsbehovet inom respektive
verksamhet, vilka sedan tillsammans med fackliga yrkanden utgjorde underlag för beslut gällande
särskilda satsningar
Under 2021 genomfördes ett arbete med att ta fram arbetsvärderingar för befattningar inom
förbundet. Detta underlag har därefter utgjort underlag för analysen av jämställda löner. Vid
analysen av jämställda löner hittades inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
Löneanalysen fastställde behov av prioriterade satsningar bland Brandinspektörer och Styrkeledare.
Det gjordes även en satsning för att arbeta bort lönetrappan för brandmän. Utöver detta avvarades
medel för särskilda satsningar på medarbetare som utmärkt sig i sin prestation och därigenom
bidragit starkt till verksamhetens genomförande och utveckling.
Utfall löneöversyn 2021:
Förbundsnivå
 2,95%
Prioriterade grupper
 Brandinspektörer 5,0%
 Styrkeledare 4,1%
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Förväntad utveckling

Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg (RÖS) har under 2021 noggrant följt utvecklingen av
Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) utveckling av föreskrifter inom olika
områden, bland annat Handlingsprogram, för att möta de krav som ställs. Både ett helt nytt
handlingsprogram samt verksamhetsplan med internkontrollplan har arbetats fram och antagits av
räddningstjänstförbundets direktion inför 2022. Även budgeten är helt omarbetad sedan 2021 och
är ett delresultat i ett långsiktigt förändringsarbete. Förändringarna som genomförs kommer
innebära en ökad tydlighet i vårt uppdrag och förbättra ledning och styrning av vår verksamhet.
Utöver förändringarna av lag om skydd mot olyckor (LSO) och de föreskrifter som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar, finns ett antal utmaningar i ett framtidsperspektiv.
Händelser kopplade till klimatförändringar ökar påtagligt där både omfattning och konsekvenser är
svåra att förutse. Återuppbyggnad av totalförsvarsförmågan är påbörjad, men det är oklart i vilken
grad det finns kostnadstäckning för de behov som identifieras under processen. Den ekonomiska
tillväxten i samhället fortsätter, men klyftorna i samhället tenderar att växa. Världen blir rikare, men
samtidigt mer polariserad. Sambandet mellan socioekonomiska klyftor och olyckor är välkänt, en
ökad polarisering kan innebära att antalet olyckor ökar. En utmaning för det framtida
säkerhetsarbetet är därför att fokusera på särskilt olycksutsatta gruppers behov. Vi ser också hur den
organiserade brottsligheten i högre grad flyttar utanför storstadsregionerna, vilket innebär att risken
för antagonistiska händelser ökar. Den oerhört snabba teknikutvecklingen är ofta positiv för
säkerheten, men kan också skapa nya risker (elektrifiering av olika fordonstyper är ett tydligt
exempel, cyberhot är ett annat.).
Det går att stapla fler sannolika utmaningar, som många gånger också innebär möjligheter, på
varandra. Den sammanfattande bedömningen är att det finns många osäkerhetsfaktorer i de
framtidsspaningar som görs, varför en större beredskap till alternativ handlingsförmåga är det som
bedöms komma att krävas, både personellt och ekonomiskt. Alla aktörer i samhället behöver bli
betydligt mer redundanta, adaptiva och samverka i än högre utsträckning än tidigare för att bättre
klara att möta utmaningarna tillsammans.
Vår organisations förändringsresa är påbörjad, de stora kliven behöver tas de närmsta åren. Vår
viktigaste resurs är alla våra medarbetare som genom alla olika delar i vår organisation bidrar till
helheten. Har vi en gemensam tydlig bild av våra mål växer vi tillsammans som individer och
organisation i uppdraget att skapa trygghet, säkerhet och omtanke för alla som bor och vistas i våra
medlemskommuner.
Direktionen och förbundsledningen har en stark tillit i alla medarbetares engagemang, förmåga och
ansvarstagande för att göra en redan bra verksamhet än bättre, där de vi är till för alltid står i vårt
första fokus!
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Resultaträkning
Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2, 5
3
4

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

6
7

2021-01-01
-2021-12-31
118 722 705
-112 055 931
-6 453 339
213 435

2020-01-01
-2020-12-31
112 857 785
-101 311 579
-5 997 932
5 548 274

213 435

5 548 274

5 252 565
-841 106
4 624 897
4 624 897

209 753
-826 139
4 931 888
4 931 888
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Balansräkning

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

Mark och byggnader

8

12 018 655

12 878 540

Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel

9

39 580 462

38 619 655

51 599 117

51 498 195

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar

10

39 197 614

37 253 865

Kortfristiga placeringar

11

31 609 913

26 359 772

Kassa och Bank

12

8 903 439

2 984 562

Summa omsättningstillgångar

79 710 966

66 598 199

SUMMA TILLGÅNGAR

131 310 083

118 096 394
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Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

4 624 897

4 931 888

Övrigt eget kapital

35 336 776

30 404 888

Summa eget kapital

39 961 673

35 336 776

13

35 800 952

34 714 727

Långfristiga skulder

15

1 105 092

1 316 349

Kortfristiga skulder

16

54 442 366

46 728 539

Summa skulder

55 547 458

48 044 888

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

131 310 083

118 096 394

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Skulder
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Kassaflödesanalys
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2021-01-01

2020-01-01

-2021-12-31

-2020-12-31

4 624 897

4 931 888

Av- och nedskrivningar

6 453 339

5 997 932

Gjorda avsättningar

1 086 225

-2 009 586

Övriga ej likviditetspåverkande poster

-5 461 503

-678 099

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

6 702 954

8 242 135

Ökning/minskning förråd och varulager

4 050

4 200

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-1 947 693

-3 888 653

Ökning/minskning kortfristiga skulder

7 713 827

-4 650 401

Kassaflöde från den löpande verksamheten

12 473 138

-292 719

Investering i materiella anläggningstillgångar

-6 554 261

-13 968 560

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-6 554 261

-13 968 560

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

Årets kassaflöde

5 918 877

-14 261 279

Likvida medel vid årets början

2 984 562

17 245 837

Likvida medel vid årets slut

8 903 439

2 984 558

Årets resultat

Not

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar.
Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag
och verkställda avskrivningar.
Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en
avsättning i balansräkningen.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärde.
Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och
utifrån väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så
någon justering på detta har inte gjorts.
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är:
Verksamhetsfastigheter 5 år
Verksamhetsfastigheter 10 år
Verksamhetsfastigheter 20 år
Verksamhetsfastigheter 28 år
Verksamhetsfastigheter 33 år
Verksamhetsfastigheter 50 år
Fordon 5 år
Fordon 7 år
Fordon 10 år
Fordon 15 år
Fordon 20 år
Fordon 25 år
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Investeringsbidrag 10år
Investeringsbidrag 20år
Inventarier 3 år
Inventarier 4 år
Inventarier 5 år
Inventarier 10 år

Not 2 Verksamhetens intäkter

2021

2020

Medlemsbidrag

107 510 648

103 902 000

Driftbidrag från Staten

974 050

832 450

Övriga taxor och avgifter

6 774 229

5 658 317

Försäljning av verksamhet

3 106 931

2 081 257

Övriga intäkter

356 847

383 761

Summa verksamhetens intäkter

118 722 705

112 857 785

Not 3 Verksamhetens kostnader

2021

2020

Arvoden. Löner och sociala avgifter, personalförsäkringar

77 932 091

74 995 599

Pensionskostnader

9 243 269

3 841 679

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar

743 555

355 840

Bränsle, energi och vatten

1 454 325

1 262 188

Lokal- och markhyror

3 864 288

3 823 058

Övriga tjänster

5 326 894

5 236 082

Övriga kostnader

13 491 510

11 797 134

Summa verksamhetens kostnader

112 055 931

101 311 580

Total kostnad för räkenskapsrevision år 2021 är 70tkr och för förtroendevalda revisorer 4 tkr. För 2020 var det
57tkr för revision varav förtroendevalda revisorer 4tkr.
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Not 4 Avskrivningar

2021

2020

Avskrivning byggnader och anläggningar

1 783 155

1 811 995

Avskrivning maskiner, inventarier och fordon

4 670 184

4 185 937

Summa avskrivningar

6 453 339

5 997 932

Not 5 Medlemsbidrag

2021

2020

Skövde

40 237 000

38 844 000

Tibro

7 546 000

7 283 000

Hjo

7 538 000

7 283 000

Karlsborg

7 529 000

7 283 000

Mariestad

28 209 000

27 291 000

Töreboda

7 538 000

7 283 000

Gullspång

8 914 000

8 635 000

Summa medlemsbidrag

107 511 000

103 902 000

Not 6 Finansiella intäkter

2021

2020

Ränteintäkter

2 318

771

Värdepappersresultat

5 250 247

208 982

Summa finansiella intäkter

5 252 565

209 753

Not 7 Finansiella kostnader

2021

2020

Räntekostnader

-106

-1 139

Ränta på pensionsavsättningar

-841 000

-825 000

Summa finansiella kostnader

-841 106

-826 139
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Not 8 Mark och byggnader

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

39 442 396

38 563 006

Investeringar

923 269

879 390

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

40 365 665

39 442 396

Ingående avskrivningar

- 26 563 856

-24 751 861

Årets avskrivningar

- 1 783 154

-1 811 995

Utgående ackumulerade avskrivningar

-28 347 010

-26 563 856

Utgående redovisat värde

11 964 455

12 878 540

Bokfört värde byggnader

11 964 455

12 824 340

Bokfört värde mark

54 200

54 200

Summa mark och byggnader

12 018 655

12 878 540

Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

86 894 131

73 804 961

Investeringar

5 630 991

13 089 170

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

92 525 122

86 894 131

Ingående avskrivningar

-48 274 476

-44 088 539

Årets avskrivningar

-4 670 184

-4 185 937

Utgående ackumulerade avskrivningar

-52 944 660

-48 274 476

Utgående redovisat värde

39 580 462

38 619 655

Not 10 Fordringar

2021-12-31

2020-12-31

Kundfordringar

28 975 541

27 766 647

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 812 354

2 450 808

Skolmåltidskuponger

26 750

30 800

Övriga kortfristiga fordringar

7 382 970

7 005 610

Summa fordringar

39 197 615

37 253 865

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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Not 11 Kortfristiga placeringar
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Anskaffn.

Bokfört

Marknads-

värde

värde

värde

Fonder

22 205 847

31 609 913

31 609 913

Summa kortfristiga placeringar

22 205 847

31 609 913

31 609 913

Not 12 Kassa och bank

2021-12-31

2020-12-31

Bank

8 903 439

2 984 562

Summa Kassa och Bank

8 903 439

2 984 562

Not 13 Avsättningar för pensioner

2021-12-31

2020-12-31

Ingående avsättning, inkl. löneskatt

34 714 000

36 982 000

Nyintjänad

2 062 000

-182 000

- varav ny förmånsbestämd ålderspension

397 000

0

- varav ny särskild avtalspension

47 000

- varav efterlevande pension
Årets pensionsutbetalningar

-2 652 000

-2 471 000

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

480 000

825 000

Ändrat livslängdsantagande i RIPS

888 000

0
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Not 14 Tryggande av pensionsförpliktelser
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2021-12-31

2020-12-31

Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen

35 801 000

34 714 000

Pensionsförpliktelser som tryggas i pensionsförsäkring

0

0

Pensionsförpliktelser som tryggas i pensionsstiftelse

0

0

Summa pensionsförpliktelser (inkl försäkring och stiftelse)

35 801 000

34 714 000

Totalt pensionsförsäkringskapital

0

0

Totalt kapital pensionsstiftelse

0

0

Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)

31 610 000

26 360 000

Summa förvaltade pensionsmedel

31 610 000

26 360 000

Återlånade medel

4 191 000

10 423 000

Konsolideringsgrad pensionskapital mot pensionsskuld

88,3%

75,9%

Not 15 Långfristiga skulder

2021-12-31

2020-12-31

Skuld investeringsbidrag

2 435 869

2 435 869

Ackumulerade upplösta investeringsbidrag

-1 330 777

-1 119 520

Summa långfristiga skulder

1 105 092

1 316 349

Not 16 Kortfristiga skulder

2021-12-31

2020-12-31

Leverantörsskulder

6 507 505

1 253 946

Löneskulder inkl. semesterlöner

9 245 759

9 448 286

Övriga kortfristiga skulder

3 840 681

3 722 828

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

34 848 421

32 303 479

Summa kortfristiga skulder

54 442 366

46 728 539

Pensionsförpliktelser

Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde

Finansiering
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Not 17 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2021-12-31

2020-12-31

Upplösning investeringsbidrag

-211 257

-211 257

Orealiserade vinster värdepapper

-5 250 247

-466 842

Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet

5 461 504

-678 099
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11 Driftredovisning
Verksamheter

Driftsredovisning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Medlemsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Värdepapper resultat
Summa

Budget

Utfall

Utfall

2021

2021

2020

Avvikelse
budget
2021

7 739
- 106 908
-7 243
107 019

11 212
-111 941
- 6453
107 511
2
-841
5 250
4 740

8 250
-100 617
-5 787
103 902
1
-1 027
209
4 931

3 473
-5 033
790
492
2
-234
5 250
4 740

-607
0
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12 Investeringsredovisning
Investeringsredovisning

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse

Utfall 2020

Fastigheter

1 708

740

-968

880

Fordon

11 304

3 805

-7 499

11 051

Inventarier

1 041

1 497

456

1 771

IT-stöd förebyggande

142

330

188

91

Rakel

338

0

-338

176

RÖS-nätet

620

184

-436

Summa nettoinvesteringar

15 152

6 554

-8 597

13 969

Större avvikelser mot budget och föregående års utfall av investeringsredovisning
Under 2021 har två stora fastighetsinvesteringar skjutits fram med anledning av den process
gällande medlemskommuners övertagande av fastighetsägandet som pågått. Det är en takåtgärd på
förbundets två mobiliseringsförråd samt åtgärd av vagnhallsgolvet i Skövde. När det gäller fordon
har upphandling av ett nytt släckfordon skjutits fram. Anskaffande av inventarier har gjorts i större
omfattning än budgeterat och är ett medvetet val då andra investeringar varit betydligt mindre än
planerat. Investeringar av IT-stöd förebyggande har till stora delar handlat om anskaffandet av
CordCom och Zenit inför bildandet av det gemensamma ledningssystemet.
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222000–1115

13 Miljöredovisning
Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder. RÖS
genomför kontroller enligt de direktiv som Miljösamverkan Östra Skaraborg tar fram. Beträffande
fortsatt övningsverksamhet vid övningsfältet Hasslum fullföljs tidigare rutiner och kontroller vad
avser miljöpåverkan. När det gäller transporterna så samordnas dessa i så stor utsträckning som
möjligt. Avfall källsorteras och transporteras till miljöstationen Risängen (Skövde). Förbundet har
reviderat tidigare utarbetade riktlinjer för användning av skum vid insats och övning i syfte att
minska miljöpåverkan.
RÖS verkar för ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att kunna följa den pågående
samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens verksamhet så att lagstiftning
följs och uppgifter löses för framtida behov enligt de krav som åligger räddningstjänsten.
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D§1

Godkännande av bokslut 2021
Direktionen beslutar
att

godkänna årsrapport med bokslut 2021, samt

att

2021 års underskott gällande balanskravsresultat, -625 tkr, ska återställas.

Bakgrund
Förbundsdirektör har tillsammans med stf. förbundsdirektör, räddningschefen, avdelningschefer och HR-partner, samt med stöd av ekonom Sandra Svarén, utarbetat årsbokslut för verksamhetsåret 2021.
Covid-19-pandemin som i början av 2020 drabbade världen och Sverige har haft
fortsatt stor påverkan på RÖS verksamhet även verksamhetsåret 2021. RÖS har
behövt fortsätta tänka om och anpassa verksamheten efter gällande riktlinjer samtidigt som det vidtagits olika skyddsåtgärder. Förstärkta hygienrutiner infördes tidigt på förbundets samtliga arbetsplatser som ett led i att förebygga smittspridning. RÖS har hanterat rekommendation om hemarbete genom att möjliggöra det
för dem som haft möjlighet till det. Det har inneburit att ett flertal medarbetare
som jobbar med administration och handläggning har utfört arbete på distans. Majoriteten av möten och samarbeten, både intern och externt, har genomförts digitalt. En positiv effekt är att RÖS utvecklats digitalt, vilket ses som en positiv del
plus att RÖS också samtidigt minskat miljöpåverkan genom minskat resande.
Trots den pågående pandemin och begränsningar av den har 2021 varit ett innehållsrikt verksamhetsår för RÖS med flera händelser och processer av väsentlig
betydelse, vilka redovisas särskilt under avsnitt nio (9) nedan. Under våren 2021
beslutade RÖS att det påbörjade översyns- och analysarbetet skulle gå över in en
total verksamhetsanalys för att se över bl.a. förbundets organisation, fördelning av
arbete, arbetssätt och arbetstidsförläggningar. Målet med verksamhetsanalysen är
att RÖS ska forma en effektiv, modern och flexibel organisation som tar till vara
medarbetarnas erfarenhet och kompetens i arbetet och som är bättre rustad att
möta framtida utmaningar. Parallellt har arbetet med att skapa ett gemensamt
räddningsledningssystem tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg
(RVS) pågått. En stor del av den processen har handlat om att uppgradera fortifikatoriskt skydd, brand- och inbrottslarm samt teknisk bestyckning av befintlig
räddningscentral.
I augusti månad informerades RÖS dessutom att ett initiativ var på väg att tas av
RVS medlemskommuner (Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga) att initiera en
utredning om förutsättningarna att söka medlemskap i RÖS. Efter beslutet fattades
har utredningen påbörjats och pågår fram till mitten av april månad 2022. Tidplanen anger att beslut om eventuell ansökan och därmed utökning av förbundet RÖS
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ska fattas under maj-juni månader 2022. Mot bakgrund av den processen beslutades att RÖS verksamhetsanalys måste beakta utredningen och avvakta med vissa
ställningstaganden och förändringar av organisationen m.m.
I mitten av december arbetade ledningsgruppen därför fram ett övergripande förslag till interimistisk organisation att gälla fram tills frågan om eventuellt utökat
förbund är avgjord. Organisationsförslaget ska samverkas med arbetstagarorganisationerna i början av 2022, därefter kommer arbetsgrupper bildas för att arbeta
med detaljfrågor kopplade till förändringar som är tänkta att implementeras. Det
kan exempelvis handla om nya arbetstidsförläggningar, omfördelning av arbetsuppgifter m.m.
RÖS medlemskommuner med kommuninvånare har tacksamt förskonats från de
större olyckorna, bränderna eller andra händelser som krävt räddningsinsatser under verksamhetsåret 2021, de bränder och olyckor som inträffat bedöms ligga
inom ramen för det som normalt kan förväntas.
Ekonomi
Flerårsöversikt
Antal anställda
Befolkning
Verksamhetens nettokostnader
Personalkostnader, tkr
Nettoinvesteringar, tkr
Årets resultat, tkr
Eget kapital
Medlemsbidrag, tkr
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2021

2020

2019

2018

2017

346
123 627
-109 289

347
123 282
-98 154

342
121 991
-99 213

355
121 934
-95 760

359
120 965
-91 637

-79 878
6 555
4 625
40 077
107 511
31
146

-76 668
13 969
4 931
35 337
103 902
30
142

-74 388
14 205
447
30 405
100 388
25
149

-69 925
7 700
-2 125
29 958
95 943
27
149

-67 617
9 695
1 873
29 236
91 580
27
148

Resultatet för året visar på ett överskott 4 625 tkr. Värdepappersförändringen visar
ett positivt resultat på 5 250 tkr, vilket innebär att balanskravsresultatet ger ett underskott på - 625 tkr.
Under 2021 ökar pensionsskulden. Ökningen beror mest på ett ändrat livslängdsåtagande vilken orsakar en uppskrivning av skulden med lite över en miljon kronor.
Mot bakgrund av ovan redovisning för 2021 konstateras att budget har överskridits med 625 tkr enligt balanskravsresultatet. I detta perspektiv ska beaktas att en
oförutsedd sanktionsavgift från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om 350 tkr
samt en felkonterad pensionsskuldpost på 200 tkr har belastat 2021 utan finansiering i budget. Under 2021 ökar pensionsskulden också generellt. Ökningen beror
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mest på ett ändrat livslängdsåtagande vilken orsakar en uppskrivning av skulden
med lite över en miljon kronor.
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i form av senarelagda investeringar, vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2021.
Ekonomi – bedömning avseende god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning bedöms föreligga trots att de ekonomiska målen inte
nåtts fullt ut. Felaktigt bokförda pensionskostnader från föregående verksamhetsår, sanktionsavgift från IMY och förändrad pensionsskuld genom förändrad
livslängdsberäkning är faktorer som RÖS ej kunnat påverka. Riktlinjer och intentioner i handlingsplan och verksamhetsplan har också följts i den mån som under
verksamhetsåret varit möjligt.
Riskförhållande
Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov. Riskförhållandet bedöms som lågt.
Kontroll
Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs och som sedan presenteras för direktionen.
Direktionen har beslutat om en internkontrollplan för uppföljning av beslutad och
genomförd verksamhet för verksamhetsåret 2021.
Förbundet har ett löpande avtal med Skövde kommun gällande ekonomi -och lönehantering, vilket innebär att förbundet följer Skövde kommuns internkontrollplan för dessa områden.
Finansförvaltning
Räddningstjänsten Östra Skaraborg förvaltar ett kapital som är avsett för att
trygga för framtida pensionskostnader. Förvaltningen av detta kapital sker i enlighet med den av direktionen beslutade placeringspolicy för pensionsmedel. Placeringskapitalet är i och med denna policy kopplat till den avsättning som finns i balansräkningen för pensioner. Den avsättningen avser den enligt kollektivavtal gällande förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda avtalspensionen för
brandmän.
Under 2021 ökar pensionsskulden. Ökningen beror mest på ett ändrat livslängdsåtagande vilken orsakar en uppskrivning av skulden med lite över en miljon kronor. Något högre pensionsutbetalningar, lägre upparbetade nya pensionsrättigheter
och lägre ränte- och basbeloppsuppräkningar dämpade uppgången i pensionsskulden något. Placeringskapitalet av räddningstjänstens pensionsfond ökade däremot
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kraftigt i värde. Därmed har konsolideringsgraden, som uttrycker hur mycket av
pensionsskulden är tryggat i pensionsfonden, ökat kraftigt från 75,9% till 88,3%.
Året som ligger bakom oss levererade bland den starkaste börsutvecklingen under
de senaste decennierna. Räddningstjänsten Östra Skaraborgs pensionsfond genomförde ett byte av förvaltare under början av året och valde i samband med
detta att revidera sin placeringspolicy. Ett lyckosamt val var att justera allokeringen mellan aktie- och räntefonder, där en övervikt mot aktier valdes i normalportföljen. Under året har den nya förvaltaren, Swedbank, ytterligare överviktat
mot aktier vilket har bidragit till en hög absolut avkastning. Det totala marknadsvärdet var vid årets slut drygt 31 miljoner kronor, en avkastning på 5,28 miljoner
kronor (eller 20 procent). Jämförelsen med index är inte helt rättvisande eftersom
det i början av perioden var en annan förvaltare med en annan fördelning mellan
aktier och räntor. Jämförelseindex beräknas istället utifrån finanspolicyns nya normalportfölj. Med detta sagt har jämförelseindex presterat bättre än pensionsportföljen även under perioden då den nya allokeringen var i kraft.
Avkastning (jämförelseindex inom parentes)
Marknadsvärde (mnkr)
31,61
Helåret 2021 (mnkr)
5,28
Helåret 2021 (%)
20,05 (22,95)

Tillgångsfördelning vid periodens slut (skillnad gentemot normalportfölj inom parentes)
Aktier (%)
varav svenska (%)
varav utländska (%)
Räntefonder (%)
Justerandes signatur

73,66 (3,66)
43,93 (1,93)
29,73 (1,73)
26,34 (-3,66)
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Avseende de mål och gränser som är beskrivna i finanspolicyn är det långsiktiga
avkastningsmålet uppnått för 2021, och skapar goda förutsättningar för fortsatt
måluppfyllelse även under sämre perioder i framtiden. Tillgångsallokeringen har
varit innanför de ramar som beslutades i policyn och uppfylls därför också.

Mål/Gräns
Långsiktigt avkastningsmål (Stibor 3M + 4,5%)
Tillgångsallokering




Måluppfyllelse
Enligt upprättad helårsrapport.

Handlingar: RÖS helårsrapport med årsbokslut 2021 och budgetuppföljning
t.o.m. december 2021.
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D§2

Övriga frågor
Under denna punkt upptas inget till behandling.
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D§3

Avslutning
Då intet mer finns att behandla förklarar ordföranden mötet för avslutat kl 14.10.
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Kommunstyrelsen
Ks § 80

Dnr 2022/00145

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i
Avfallshantering Östra Skaraborg 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2021 och beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för
Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2021.
Jäv

Sven-Inge Eriksson (KD) och Janne Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beredning och beslut av ärendet.
Bakgrund

Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala
renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo,
Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.
Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2021. Direktionen
godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 21 mars 2022. Resultatet för år
2021 visar ett överskott om 3,7 mnkr, att jämföras med budgeterat resultat på ett
underskott om 10.2 mnkr. Den främsta anledningen till resultatet är att intäkterna
ökat efter den taxehöjning som gjordes till 2021 och som inneburit drygt 6 mnkr i
ökade intäkter.
Direktionen i AÖS ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut
och riktlinjer samt det föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också
för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna har granskat redovisning och förvaltning för år 2021 i enlighet med
kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna bedömer utifrån detta att
årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet
lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2021.
Revisorerna bedömer att utifrån årsredovisningens återrapportering att
verksamhetens utfall är delvis förenligt med direktionens övergripande mål för
verksamheten. Bedömningen grundas i att fyra mål bedöms som uppfyllda, ett mål
kan inte bedömas på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas under
2022 och 2023.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
I övrig bedömer revisorerna att verksamheten har skötts på ett, i stora delar,
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den
interna kontrollen är tillräcklig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 120/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-01
Årsredovisning 2021 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg
2022-03-21 § 15
Revisionsberättelse för år 2021 upprättad av revisorerna i kommunalförbundet AÖS
Granskningsrapport för år 2021 för kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Avfallshantering Östra Skaraborg)
(Kommunrevisionen)
(Ekonomichef, Christina Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2022-04-01
Dnr: KS 2022/00145
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i
Avfallshantering Östra Skaraborg 2021
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2021 och beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för
Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2021.

Bakgrund
Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar för den
kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping,
Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.
Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2021. Direktionen
godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 21 mars 2022. Resultatet
för år 2021 visar ett överskott om 3,7 mnkr, att jämföras med budgeterat
resultat på ett underskott om 10.2 mnkr. Den främsta anledningen till resultatet
är att intäkterna ökat efter den taxehöjning som gjordes till 2021 och som
inneburit drygt 6 mnkr i ökade intäkter.
Direktionen i AÖS ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt det föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna har granskat redovisning och förvaltning för år 2021 i enlighet med
kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna bedömer utifrån detta att
årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i
balans för år 2021.
Revisorerna bedömer att utifrån årsredovisningens återrapportering att
verksamhetens utfall är delvis förenligt med direktionens övergripande mål för
verksamheten. Bedömningen grundas i att fyra mål bedöms som uppfyllda, ett
mål kan inte bedömas på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas
under 2022 och 2023.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Sida

2(2)

I övrig bedömer revisorerna att verksamheten har skötts på ett, i stora delar,
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den
interna kontrollen är tillräcklig.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-01
Årsredovisning 2021 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg
2022-03-21 § 15
Revisionsberättelse för år 2021 upprättad av revisorerna i kommunalförbundet
AÖS
Granskningsrapport för år 2021 för kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Avfallshantering Östra Skaraborg
Kommunrevisionen
Ekonomichef Christina Olsson

Årsredovisning 2021
Avfallshantering Östra Skaraborg

Omslagsfoto: Jenny Pilkvist

2

Innehållsförteckning

Sammanfattning.................................................................................................................................. 4
Ordförande har ordet .......................................................................................................................... 5
Förvaltningsberättelse ........................................................................................................................ 6
Översikt över verksamhetens utveckling ....................................................................................... 7
Organisation .................................................................................................................................... 8
Styrning och uppföljning ...............................................................................................................10
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .........................................................12
Händelser av väsentlig betydelse .................................................................................................13
Väsentliga personalförhållanden.................................................................................................. 16
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ................................................................ 18
Balanskravsresultat 2021 .............................................................................................................. 21
Förväntad utveckling .................................................................................................................... 22
Resultaträkning ................................................................................................................................. 23
Balansräkning .................................................................................................................................... 24
Kassaflödesanalys .............................................................................................................................25
Noter och tilläggsupplysningar.........................................................................................................26
Drift- och investeringsredovisning.................................................................................................... 31
Bilaga 1 Insamlade och behandlade mängder .................................................................................34

3

Sammanfattning
Händelser under året

Årets resultat

Under året har Coronapandemin haft en måttlig

Årets resultat är postitivt och uppgår till +3,7

personalpåverkan och inga störningar i insam-

mnkr vilket är 10,2 mnkr bättre än budget.

lingsverksamheterna har rapporterats.

Det positiva resultatet beror till stor del på att

Projektet ”sortera säcken” har nu införts vid tre

intäkterna ökat efter den taxehöjning som gjor-

anläggningar i förbundet. Sortera säcken inne-

des till 2021 och som inneburit drygt 6 mnkr i

bär att inga säckar med osorterat avfall tas

ökade intäkter. På kostnadssidan är det framför

emot på återvinningscentralen. När avfallet

allt arbetet med att minska brännbart avfall på

läggs i fel container återvinns det inte på rätt

ÅVC som gett stora resultat. Arbetet har lett till

sätt och det innebär både onödiga kostnader

minskade kostnader för behandling, förbrän-

och lägre återvinningsgrad. Det handlar ofta om

ningsskatt och transporter med 1,8 mnkr.

elektronik, farligt avfall och framför allt förpack-

Årets investeringar uppgår till 0,5 mnkr. De fem

ningar som felaktigt slängs i det brännbara rest-

sopbilar som utgjorde stor del av investerings-

avfallet.

budgeten har blivit försenade och därmed har

Under hösten 2020 bestämde medlemskommu-

inte några investeringskostnader för dem

nerna att genomföra en översyn av förbundets

belastat året.

uppdrag. Översynen har resulterat i att uppdra-

Förväntad utveckling

get utökas från och med 1 januari 2022 med att
bland annat bistå medlemskommunerna med

Regeringen genomför flera utredningar inom

strategiskt stöd och kompetens beträffande av-

avfallsområdet som kan få stor påverkan på för-

fallshantering och det avfallsförebyggande ar-

bundets verksamhet. Som exempel kan nämnas

betet.

obligatorisk insamling av matavfall, frival för fö-

Medlemskommunernas översyn innebär också

retag och kommunalt ansvar för insamling av

att förbundets namn ändras till ”Avfall & Åter-

förpackningar.

vinning Skaraborg”.

Ökade kostnader för utsläppsrätter, drivmedel

Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner

och entreprenader innebär sannolikt att avgif-

blir nya medlemmar i förbundet den 1 januari

terna i taxan kommer att behöva höjas även

2022.

kommande år.
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Ordförande har ordet
Verksamhetsåret 2021 har nästan huvudsakligen inneburit förberedelser inför
årsskiftet 2021/2022. Fyra kommuner sökte under verksamhetsåret medlemskap i kommunalförbundet. Med fyra ansökande kommuner så fann medlemskommunerna i samråd med direktion och förvaltning att kommunalförbundets förbundsordning behövde uppdateras för att bättre motsvara verksamhetens vardag och medlemskommunernas ambitioner och förväntningar
på det miljöarbete som avfallshantering innebär.
De fyra ansökande kommunerna Essungas, Götenes, Grästorps och Varas inträde beslutades vid ett extra
direktionsmöte. För att förbereda inför kommande verksamhetsår bjöds representanter in från de fyra
kommunerna att erhålla observatörsstatus vid direktionssammanträden under tiden fram till det formella inträdet vid årsskiftet 2021/2022.
Arbetet med den nya förbundsordningen hanterades av en grupp av medlemskommunernas kommundirektörer. Den större förändringen från den tidigare versionen är ett tydligare uppdrag för kommunalförbundet. Några exempel från den nya förbundsordningen: kommunalförbundet ska bistå medlemskommunerna i det förebyggande avfallsarbetet, genomförande och uppföljning av avfallsplaner, medverka i
medlemskommunernas samhällsplanering och att ha det samordnande ansvaret i medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.
En annan nyhet är att förvaltning ska två gånger varje verksamhetsår bjuda in kommundirektörerna till
möte för dialog och information. Detta har tidigare skett årligen men har inte varit explicit uttryckt i den
dåvarande förbundsordningen. Syftet med kommundirektörsmötet är att fånga upp medlemskommunernas ambitioner och förväntningar på ett tidigt stadium så att detta på ett naturligt sätt får utrymme i
kommunalförbundets planering och budgetering.
Även verksamhetsåret 2021 har varit präglat av den pandemi som råder i världen, dock inte i samma omfattning som under 2020.
När 2021 sammanfattas så görs det tyvärr med sorgkant. Under året gick direktionsersättaren Tommy
Thelin från Töreboda ur tiden och lämnade oss med stor saknad.

Martin Odenö
Ordförande
5

Förvaltningsberättelse
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Översikt över verksamhetens utveckling

(Tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter

180 7932

158 0121

135 484

121 579

122 082

Verksamhetens kostnader

-177 1332

-163 0061

-140 865

-133 186

-130 918

3 660

-4 996

-5 383

-11 602

-8 827

0

0

-4,0%

-9,5%

-7,2%

471

8 305

10 293

4 882

4 762

0

0

0

0

0

Likvida medel

34 474

28 908

29 795

31 487

32 215

Kassalikviditet

140,2%

118%

134%

158%

205%

Eget kapital

36 589

32 930

37 926

43 309

54 911

Soliditet (%)

44%

42%

48%

58%

63%

56

55

59

58

54

Årets resultat
Resultatutveckling
Investeringar
Långfristiga skulder

Antal anställda

1. Koncessionsavtalen med Falköpings kommun och Skövde energi upphörde 2020-08-31. Både intäkter
och kostnader för behandling av matavfall respektive brännbart restavfall ingår därmed i förbundets
ekonomiska redovisning från och med 1 september 2020.
2. Helårseffekt av koncessionsavtalet ger ökade intäkter och kostnader.
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Organisation
Kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bildades år 2000 av kommunerna Hjo, Tibro och
Skövde. Under åren har förbundet vuxit successivt och består av nio medlemskommuner fram
till årsskiftet. Från den 1 januari 2022 utökas
förbundet med de nya medlemskommunerna
Essunga, Grästorp, Götene och Vara. Förbundet
omfattar då 13 medlemskommuner och drygt
215 000 invånare. Vid årsskiftet byter förbundet
namn till Avfall & Återvinning Skaraborg.

Politisk ledning

Revisorer

Kommunalförbundet leds av en direktion där

Medlemskommunerna utser växelvis två reviso-

varje medlemskommun representeras av en le-

rer och för mandatperioden 2019–2022 är Sven-

damot och en ersättare. Skövde kommun inne-

Erik Roslund (S) från Gullspång och Per-Olof Ek-

har ordförandeposten och posten som vice ord-

holm (S), från Hjo utsedda till revisorer.

förande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner. Ordförande är Martin Odenö
(M) och vice ordförande under 2021 var Lars
Glad (M) från Hjo. Direktionen sammanträder
fyra till sex gånger per år.
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Uppdrag
Förbundets uppdrag har sedan bildandet varit att ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap 20-21 §§ i Miljöbalken. Det innebär bland annat ansvar för insamling av kommunalt
avfall från hushåll och verksamheter samt tömning av små avloppsanläggningar.
Från årsskiftet 2022 får förbundet ett utökat uppdrag som utöver ovanstående innebär följande:
•

bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och
det avfallsförebyggande arbetet,

•

bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan
antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,

•

bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som
framgår av densamma,

•

medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till
hushåll och näringsliv. Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,

•

ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets föreskrifter,

•

anordna möte mellan förbundschef och medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande minst två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna.

•

vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog,

•

samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.
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Styrning och uppföljning
Styrdokument
Förbundets verksamhetsområde regleras av EU:s direktiv och lagstiftning, den svenska Miljöbalken
och avfallsförordningar samt förbundets avfallsföreskrifter och avfallstaxa. Den interna styrningen sker
främst utifrån styrdokumenten förbundsordning, avfallsplan, verksamhetsplan, budget samt internkontrollplan.
Direktionen beslutar årligen om verksamhetsplan, budget och internkontrollplan. Verksamhetsplanen
innehåller vision, verksamhetsidé, övergripande mål samt verksamhetsmål för tre år i taget. Budget
och verksamhetsplan samt uppföljning av internkontroll beslutas varje år i november.

Avfallstrappan
Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas omhand.
Alla länder i EU ska sträva uppåt i trappan för
att minska deponering, öka återvinning och
återanvändning samt förebygga att avfall uppstår.

Vision
Vision

Visionen beskriver vad förbundet eftersträvar att

Vi är en av de ledande i Sverige

uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision

inom kommunal avfallshantering

och vi arbetar mycket med våra kunder för att få

och

rätt sortering, både i sopkärlen och på återvin-

alla våra invånare sorterar rätt!

ningscentralerna.

Verksamhetsidé
Vi säkerställer medlemskommunernas insamling och omhändertagande av hushållsavfall
till vår gemensamma nytta.
Vi bedriver verksamheten med god service på ett miljöriktigt och effektivt sätt.
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Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen löper för tre år i taget men revideras årligen av direktionen. Verksamhetsplanen är
indelad i fyra olika perspektiv och i varje perspektiv finns övergripande mål och utifrån dem tas särskilda verksamhetsmål fram. De olika perspektiven är verksamhet och miljö, kund, medarbetare och
ekonomi.
Verksamhets- och miljöperspektivet

Medarbetarperspektivet

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att AÖS

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska vara en

ska bedriva en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi

attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där med-

strävar efter att ligga i framkant inom teknisk ut-

arbetarna utvecklas i sina roller och ger god service

veckling för att optimera och effektivisera verksam-

till våra kunder.

heten i så stor utsträckning som möjligt.
Kundperspektivet

Ekonomiperspektivet

Kundperspektivet innebär att verksamheten ska

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så kost-

kännetecknas av god service, hög tillgänglighet, en-

nadseffektivt som möjligt och strävar efter att ha

kelhet och flexibilitet.

låga avgifter för våra kunder.

Internkontroll 2021
Årligen genomförs ett antal kontroller av den egna verksamheten enligt internkontrollplanen.

Miljötillstånd

Samtliga miljörapporter har lämnats in i tid.

Risängens
avfallsanläggning

Den periodiska besiktningen som skulle ha genomfört under 2021 har försenats och
kommer genomföras under 2022 istället.

Abonnentavgifter
sophämtning

Kund- och faktueringsuppgifter i Karlsborgs kommun har kontrollerats. Ca 200
kundavvikelser har konstaterats och därefter åtgärdats.

Kundförluster

Andelen kundförluster uppgår till 0,5 procent av de totala intäkterna.

Vägning av avfall

Samtliga egna fordonsvågar har validerats under året.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsfaktorer
Avfallssektorn är under förändring. Omställningen mot en cirkulär ekonomi får konsekvenser bland annat i form av ny lagstiftning, skatter och avgifter. EU-direktiv ska implementeras i svensk lagstiftning och
innebär mer och noggrannare sortering. Regeringen utreder kommunalt insamlingsansvar av förpackningar, frival för yrkesmässiga verksamheter och Naturvårdsverket föreslår obligatorisk insamling av
matavfall. Förslagen innebär stora krav på kommunerna att anpassa sin verksamhet på relativt kort tid
och med fortsatt ovisshet kring ersättning från bland andra producenterna av förpackningar.
En indirekt följd av skatt på plastpåsar har lett till brist på papperspåsar för bland annat matavfall. Fler
kommer att konkurrera om råvarumaterialet papper framöver vilket kan leda till ökade priser. Även behandlingskostnader för avfall ökar. Skatt på förbränning infördes för två år sedan, priser på utsläppsrätter stiger kraftigt vilket också påverkar priset för förbränning.

Kompetensförsörjning

Avfallstaxan

Kompetensförsörjning är en utmaning inom

Beslutsprocessen för den gemensamma avfalls-

både sophämtning och ÅVC. Det beror bland an-

taxan är komplex då förslaget måste antas likaly-

nat på att efterfrågan på chaufförer är stor men

dande av samtliga fullmäktige i medlemskommu-

även för att utvecklingen av förbundets verk-

nerna.

samhet innebär att kraven för de yrkesrollerna

Förankringsprocessen mellan förbundets förvalt-

är högre än tidigare.

ning, direktion och medlemmarnas fullmäktige är

Vid nyrekrytering bedöms i allt högre grad till

avgörande för taxans godkännande. Taxeförslaget

exempel den arbetssökandes serviceförmåga

redovisas för kommundirektörerna och har hittills

och sociala kompetens vid sidan av den grund-

varit ett framgångsrikt arbetssätt.

läggande yrkeskunskapen.

Finansförvaltning
Pensionsförvaltning

För att hantera fluktuationer i likviditet har för-

Förbundets anställdas pensioner har tryggats via

bundet möjlighet att nyttja en checkräknings-

pensionsförsäkringar (KAP/KL och AKAP/KL).

kredit via Skövde kommuns koncernbank.
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Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin
Under året har Coronapandemin haft en måttlig personalpåverkan och inga störningar i insamlingsverksamheterna har rapporterats. Sjukfrånvaron har ökat med ca en procent vilket främst beror på försiktighet vid symptom och obligatorisk frånvaro i samband med testning av covid-19.
På samtliga arbetsplatser inom AÖS har åtgärder genomförts för att minimera smittspridning. Det finns
en beredskapsplanering ifall ett större personalbortfall skulle inträffa både i egen regi och hos entreprenörerna. Avstämningsmöten med personal i egen regi och entreprenörerna avvecklades tillfälligt under
sommaren och hösten för att återupptas i samband med ökad smittspridning i december.

Grönt kort i Skultorp
Under våren har Skultorps återvinningscentral byggts om till en kvartersnära återvinningscentral (KÅVC)
med Grönt kort. Denna ÅVC skiljer sig från övriga anläggningar genom att den är till för boende i ett särskilt område och är anpassad för avfallsslag som uppstår regelbundet och ofta i hushållet. Boende i
Skultorp kan lämna avfall som inte ska slängas i soptunnan t ex förpackningar, farligt avfall, elavfall, metall, porslin samt gräs och löv. Övrigt grovavfall lämnas på någon av de större återvinningscentralerna.
Den kvartersnära återvinningscentralen slog upp portarna i slutet av juni och hittills har drygt 1 000 personer skaffat Grönt kort.
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Foto: Fredrik Melander

Förbundets uppdrag och nya medlemskommuner

Under hösten 2020 bestämde medlemskommu-

Medlemskommunernas översyn innebär också

nerna att en översyn av förbundets uppdrag var

att förbundets namn ändras till ”Avfall & Återvin-

lämplig utifrån att det var länge sedan uppdra-

ning Skaraborg”.

get ursprungligen formulerades och under den

Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner

tiden har det skett mycket vad gäller både lag-

blir nya medlemmar i förbundet den 1 januari

stiftning och teknisk utveckling.

2022.

Översynen har resulterat i att uppdraget utökas

Hösten har präglats av arbete med att kartlägga

från och med 1 januari 2022 med att bland an-

verksamheterna i de nya kommunerna. Ett per-

nat bistå medlemskommunerna med strate-

sonalövertag på tre personer är aktuellt i Götene

giskt stöd och kompetens beträffande avfalls-

och Vara. Den mesta verksamheten sköts via ent-

hantering och det avfallsförebyggande arbetet.

reprenader i de nya kommunerna förutom åter-

Förbundet ska även medverka i samhällsplane-

vinningscentralen i Götene som drivs i egen regi.

ringen och ansvara för samråd med producent-

I Grästorp anlitas kommunens personal för att

ansvarsorganisationerna. En extern utredning

bemanna återvinningscentralen.

ska undersöka möjligheterna för mottagande av
avfall från små företag på ÅVC, insamling av
verksamhetsavfall från medlemskommunerna
samt fastighetsnära insamling av förpackningar.
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Sortera säcken
Projektet ”sortera säcken” har nu införts vid tre anläggningar i förbundet. Sortera säcken innebär att
inga säckar med osorterat avfall tas emot på återvinningscentralen. När avfallet läggs i fel container
återvinns det inte på rätt sätt och det innebär både onödiga kostnader och lägre återvinningsgrad. Det
handlar ofta om elektronik, farligt avfall och framför allt förpackningar som felaktigt slängs i det
brännbara restavfallet.
På samtliga anläggningar med Sortera säcken minskar det brännbara avfallet rejält. Totalt sett har det
minskat med hela 19 % jämfört med föregående år. De fina resultaten sprider ringar på vattnet och har
lett till att personalen på flera andra anläggningar i förbunden också minskat sina mängder bara genom att prata med kunderna.
- Det är fantastiskt kul att det går så bra och stor eloge till vår engagerade personal, säger ÅVC-chefen
Christina Storm.
Minskade mängder brännbart innebär lägre behandlingskostnader, lägre kostnader för förbränningsskatt men även färre transporter. Allt som allt har det genererat en besparing på 1,8 mnkr.

Brännbart restavfall ÅVC
3 500

-29 %

3 000

-3 %
2 500

-57 %

2 000
1 500
1 000

-29 %

-23 %

-14 %
-31 %

500
0

Hjo

Karlsborg

Falköping inkl
Stenstorp och Floby
2018

Bångahagen
2019

2020
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Odenslund

Borreboda

Skövde

2021

Foto: Magnus Johansson

Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare
Det har varit ytterligare ett annorlunda år för

Andelen kvinnor uppgår till 34 procent och

alla medarbetare i förbundet. Samtliga

männen till 66 procent. Det är framför allt inom

arbetsplatser har anpassats till för stunden

verksamheterna sophämtning och

gällande rekommendationer och restriktioner.

återvinningscentraler som andelen kvinnor

Personalsociala aktiviteter har åter fått ställas

fortfarande är lägre.

in.
Andel kvinnor och män i olika
verksamheter

Antalet tillsvidareanställda vid årets slut uppgår
till 56 personer vilket är en ökning med en

100%
80%
60%
40%
20%
0%

person jämfört med föregående år.
Medelåldern för de anställda är 46 år.

Redovisning av sjukfrånvaro (anges i % av total arbetad tid)

Kvinnor
Män

2021

2020

8,2 %

6,8 %

28,7 %

25,4 %

Sjukfrånvaro för kvinnor

15,1 %

8,5 %

Sjukfrånvaro för män

4,6 %

5,9 %

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre

10,2 %

10,4 %

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år

6,5 %

6,3 %

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre

9,0 %

6,4 %

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda
ordinarie arbetstid
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer

16

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 8,2 procent vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört
med samma period föregående år. Det är svårt att dra några slutsatser om den ökade sjukfrånvaron beror på något annat än pandemin. Med stor sannolikhet är det den pågående pandemin som lett till en
ökad sjukfrånvaro. Pandemiläget har skiftat under året men tog rejäl fart i slutet på året vilket indikerar
fortsatt högre sjukfrånvaro även under början av 2022.
Ett fåtal konstaterade fall av covid-19 har rapporterats under året och verksamheten har genomförts
utan störningar.
Den förhöjda frånvaron har medgett ersättning för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan om
totalt ca 200 tkr.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en utmaning inom samtliga verksamhetsdelar i förbundet. Efterfrågan på
chaufförer är stor och har varit under en tid. Kravet på yrkeskompetensbevis (YKB) gjort att urvalet
minskat något. Inom sophämtning erbjuder förbundet regelbundna arbetstider och möjlighet att påverka den dagliga verksamheten i syfte att konkurrera med den privata sektorn och behålla kompetensen.
Den utveckling som sker i ÅVC-verksamheten som exempelvis Grönt kort och sortera säcken leder till att
kraven för de yrkesrollerna är högre än tidigare. Serviceförmåga och social kompetens är viktiga egenskaper för arbete på ÅVC, vid sidan av den grundläggande yrkeskunskapen.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Mål och måluppfyllelse 2021
Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker

Medarbetare

löpande i under året och redovisas till direktionen tre gånger per år.
Kund

Fem av fem målsättningar som mätts uppnås.

Ekonomi

Ett av målen har inte kunnat mätas på grund av
den pågående pandemin.

Verksamhet
och
Miljö

Att nå samtliga mål som kunnat mätas och
vända ett underskott till positivt resultat tidigare än beräknat får anses vara inom ramen för
god ekonomisk hushållning.

Verksamhet och
miljö
Övergripande mål
Mål 2021

Lokalt omhändertagande av avfall i så
stor utsträckning som möjligt

Kommentar

Minst 5 % av mäng-

Målet är uppnått.

Ett mobilt slamrensverk står på Bånga-

den slam från en-

8,2 % av det insamlade slammet har hante-

hagens ÅVC i Mariestad. Syftet är att

skilda avloppsan-

rats via olika lokala lösningar som exempel-

minska miljöbelastningen genom färre

läggningar ska han-

vis i avvattningsverk.

transporter och minskade behandlings-

Måluppfyllelse

teras via olika lokala

kostnader. Om projektet visar positiva

lösningar.

resultat kommer det utökas till fler kommuner.
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Verksamhet och miljö
Övergripande mål

Bedriva en effektiv och miljöriktig
verksamhet

Kommentar

Mål 2021

Måluppfyllelse

Mängden insamlat

Målet är uppnått.

Insamlade mängder matavfall minskar

matavfall ska uppgå till

50,3% av det matavfall som uppstår sam-

men målet uppnås i alla fall.

minst 50 % av allt

las in.

matavfall som uppstår.

Matavfallets renhets-

Målet har inte kunnat mätas.

Med anledning av den pågående pande-

grad ska vara minst 98

min har inga kvalitetskontroller av

procent vid varje fastig-

matavfall genomförts under 2021.

het.

”Sortera säcken” införs

Målet är uppnått.

”Sortera säcken” har införts på Karls-

vid minst en ÅVC årli-

borgs ÅVC under 2021.

gen.

Kund
Övergripande mål

God service och hög tillgänglighet

Kommentar

Mål 2021

Måluppfyllelse

Grönt kort införs på

Målet är uppnått.

Första anläggningen som är kvartersnära

minst en ÅVC.

Grönt kort vid Skultorps KÅVC startade i

och riktad till boende i ett särskilt om-

juni.

råde.

Ekonomi
Övergripande mål
Mål 2021

Ekonomi i balans

Kommentar

Soliditeten understiger

Målet är uppnått.

inte 35 %.

Soliditeten är 44 % och överstiger där-

Måluppfyllelse
Förbundet har fortsatt god soliditet.

med det finansiella målet.
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God ekonomisk hushållning
Förbundet har en väl fungerande struktur för uppföljning av mål och ekonomi vilket är nödvändigt för
god ekonomisk hushållning. Verksamheten följs upp utifrån fyra olika perspektiv; verksamhet och miljö,
kund, medarbetare och ekonomi. Inom varje perspektiv finns långsiktiga övergripande mål och delmål
som årligen ses över av direktionen.
Samtliga delmål som kunnat mätas nås för år 2021. Det finansiella målet överstigs och den ekonomiska
ställningen är fortsatt god. Verksamheten genomsyras av ständig strävan efter en effektiv och miljöriktig verksamhet. Under året har Sortera säcken och ny Grönt kortanläggning genomförts för att effektivisera verksamheten och öka möjligheten till mer och bättre sortering.
Ett mål har inte kunnat mätas på grund av den pågående pandemin. Av risk för smitta av Covid-19 har
inga plockanalyser genomförts under 2021. En plockanalys innebär att avfallet noggrant gås igenom
och analyseras. Eftersom inga plockanalyser genomförts går det inte att bedöma huruvida renhetsgraden uppfyller målsättningen.

Ekonomisk ställning
Resultatet för året är postivt med 3,7 mnkr. Det är 10,2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om
-6,5 mnkr. Soliditeten uppgår till 44 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den
ekonomiska ställningen är god och det egna kapitalet uppgår till 36,5 mnkr vid årets slut. Även
kassalikviditeten är god (140%) vilket innebär att kortfristiga skulder kan betalas i stor utsträckning
utan att behöva använda checkkredit eller uppta några andra lån.
Det ekonomiska underskottet har vänts till ett överskott tidigare än beräknat. Enligt plan för taxehöjningar som presenterats för direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunerna beräknades
budget i balans uppnås inom tre till fyra år.
Sammanfattningsvis har förbundet uppnått ett positivt ekonomiskt resultat, en mycket bra måluppfyllelse och verksamheten sköts på ett bra sätt inom ramen för god ekonomisk hushållning.
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Balanskravsresultat 2021
Årets resultat efter balanskravsutredning är 3,6 mnkr. AÖS har fortsatt en god finansiell ställning med en
soliditet som överstiger målet i verksamhetsplanen och eget kapital som uppgår till 37 mnkr.
Förbundet uppfyller balanskravet och har en ekonomi i balans för år 2021.

Balanskravsutredning

2021

2020

2019

Årets resultat enligt resultaträkningen

3 660

-4 996

-5 383

-40

-331

-478

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

0

+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

0

3 620

-5 327

-5 861

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

3 620

-5 327

-5 861

- samtliga realisationsvinster

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat
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Förväntad utveckling
Förändrad lagstiftning inom avfallsområdet

Nytt utökat uppdrag

Regeringen genomför flera utredningar inom

Den 1 januari 2022 får förbundet ett utökat upp-

avfallsområdet som kan få stor påverkan på för-

drag. Det nya uppdraget innebär bland annat

bundets verksamhet. Som exempel kan nämnas

att förbundet ska bistå medlemskommunerna

obligatorisk insamling av matavfall, frival för fö-

med kompetens och strategiskt stöd inom av-

retag och kommunalt ansvar för insamling av

fallshantering och avfallsförebyggande arbete,

förpackningar.

att bidra till genomförande och uppföljning av

Foto: Thomas Harrysson

avfallsplanen samt att medverka i samhällspla-

Obligatorisk insamling av matavfall innebär att

neringen hos medlemskommunerna.

de miljöstyrande avgifterna inte längre kan tas
ut och då minskar intäkterna. Samtidigt ökar

I samband med förändringen lämnas ingen eko-

kostnaderna för insamlingen då fler kärl ska

nomisk kompensation till förbundet. Uppdraget

tömmas. Kostnader för kvalitetskontrollerande

ska utföras inom ramen för avfallstaxan. Det

åtgärder riskerar också att öka.

finns inga kostnadsberäkningar kring det nya
utökade uppdraget och det kommer sannolikt

Frival innebär att företag och verksamheter ska

innebära en successiv utbyggnad av organisat-

kunna välja vem som ska hämta, transportera

ionen för att tillhandahålla efterfrågat stöd till

och behandla den del av deras avfall som faller

medlemskommunerna.

under kommunalt ansvar. Om frivalet genomförs innebär det ökade transporter, dyrare han-

Nya medlemskommuner

tering, ökat tillsynsbehov och större administra-

När nya medlemskommuner ansluter till för-

tiv börda för kommunerna.

bundet innebär det en tid av samordning med

Ett kommunalt insamlingsansvar för förpack-

övriga kommuner. Det gäller föreskrifter, taxor,

ningar skulle innebära en genomgripande för-

avfallsplaner, entreprenadavtal och verksam-

ändring av det kommunala insamlingssystemet.

heten i övrigt.

Regeringen väntas fatta beslut under 2022.

Införande av matavfall i de kommuner som saknar det är prioriterat och planeringen har påbörjats.
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Resultaträkning
Tkr

Not

2021-01-01
2021-12-31

Budget 2021

2020-01-01
2020-12-31

Verksamhetens intäkter
Grund- och hämtningsavgifter
Övriga intäkter

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

2

150 538
30 252

148 395
8 810

127 906
30 106

3,4,6
5

-134 802
-35 104

-118 275
-37 270

-120 707
-34 839

7

-7 226

-8 160

-7 460

3 658

-6 500

-4 994

3
-1
2

0
0
0

1
-3
-2

3 660

-6 500

-4 996

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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Balansräkning
Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

2 874
1 896
3 962
9 020

3 515
2 686
4 821
13 498

17 752

24 520

Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa fordringar

26 658
1 247
3 342
31 247

16 748
173
7 728
24 649

Kassa och bank

34 474

28 908

Summa omsättningstillgångar

65 721

53 557

SUMMA TILLGÅNGAR

83 473

78 077

3 659
32 930
36 589

-4 996
37 926
32 930

19 018
8 287
19 579
46 884

21 488
5 560
18 099
45 147

83 473

78 077

Inga
Inga

Inga
Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel

8
9
10
11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

12
13

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Tkr

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

3 660

-4 996

7 226
0
7 226

7 460
-251
7 209

-6 598
1 737

681
3 995

6 025

6 889

-459
0
-459

-8 317
541
-7 776

0

0

5 566

-887

28 908
34 474

29 795
28 908

Den löpande verksamheten
Årets resultat

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Medel från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter och tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkter redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar
av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
INTÄKTER
Redovisning av intäkter
Renhållningsavgifter debiteras huvudsakligen i efterskott.
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning.
KOSTNADER
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På eventuella tillgångar i form av
mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av
på den närmast lägre avskrivningstiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader

10-20 år

Maskiner, inventarier och fordon

3-10 år
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Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas
när tillgången tas i bruk.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde
har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.
Pensioner
Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för pensioner
tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell lea-

sing bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är
väsentligt.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses
över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästa räkenskapsår.
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Noter (tkr)
Not 2 Övriga intäkter
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC
Intäkter kommersiell verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) *
Realisationsvinst
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova)
Summa

2021-12-31

2020-12-31

7 465
21 239
40
1 508
30 252

6 639
21 136
331
2 000
30 106

*Mottagning av sluttäckningsmaterial varierar över tid beroende på behov och tillgång på material.

Not 3 Ersättning till revisorerna
Revisionsuppdraget (PwC)
Lekmannarevisorer
Summa

Not 4 Övriga externa kostnader
Entreprenader
Behandlingskostnader*
Förbränningsskatt
Konsulttjänster
Lokal- och markhyror
Hyror/leasing av anläggningstillgångar
Bränsle, energi och vatten
Transporter
Övriga lokal- och fastighetskostnader **
Inköp av förbrukningsinventarier och material
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier
Administrationskostnader
Realisationsförluster
Övriga verksamhetskostnader
Summa

2021-12-31

2020-12-31

30
1
31

30
2
32

2021-12-31

2020-12-31

50 662
33 107
2 957
954
1 679
227
4 018
5 194
7 331
9 583
4 141
12 991
0
1 958
134 802

49 651
22 465
1 736
1 577
1 717
466
3 248
4 585
8 567
8 111
3 925
12 636
80
1 933
120 677

*Koncessionsavtal med Skövde energi och Falköpings kommun upphörde 2020-08-31. Kostnader för behandling av avfall återfördes därmed till förbundet.
**Sluttäckningskostnader varierar över tid bland annat beroende på tillgång till olika materialslag.

Not 5 Personalkostnader
Arvoden
Löner
Kostnadsersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Personalsociala kostnader
Summa
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2021-12-31

2020-12-31

255
24 481
30
7 857
2 034
447
35 104

246
24 395
42
7 614
2 223
319
34 839

Not 6 Operationell leasing
Hyreskostnad kommande år
Hyreskostnad senare än ett men inom fem år
Hyreskostnad senare än fem år

310
470
0

Not 7 Avskrivningar
Byggnader
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år
Byggnader
Maskiner, inventarier och fordon

Not 8 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Pågående nyanläggningar
Ingående balans
Utgifter under året
Under året genomförda omfördelningar
Utgående balans

2021-12-31

2020-12-31

641
790
1 317
4 478
7 226

641
922
1 199
4 698
7 460

10
6

11
6

2021-12-31

2020-12-31

6 584

6 584

6 584

6 584

-3 081
-641
-3 722

-2 440
-641
-3 081

12

12

12

12

2 874

3 515

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 100
0
0
11 100

10 025
2 510
-1 435
11 100

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 414
0
-790
-9 204

-8 769
1 277
-922
-8 414

1 896

2 686

Utgående redovisat värde

Not 9 Maskiner

Utgående redovisat värde
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Not 10 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 11 Bilar och andra transportmedel
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
Momsskuld
Sociala avgifter
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa
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2021-12-31

2020-12-31

8 592
458
0
9 050

5 488
3 135
-31
8 592

-3 771
0
-1 317
-5 088

-2 589
17
-1 199
-3 771

3 962

4 821

2021-12-31

2020-12-31

34 580
0
0
34 580

32 595
2 660
-675
34 580

-21 082
0
-4 478
-25 560

-16 940
556
-4 698
-21 082

9 020

13 498

2021-12-31

2020-12-31

6 621
611
505
550
8 287

4 200
724
636

2021-12-31

2020-12-31

254
2 691
950
328
15 356
19 579

358
2 310
954
411
14 066
18 099

5 560

Drift- och investeringsredovisning
Resultatanalys
Årets resultat är postitivt och uppgår till +3,7 mnkr vilket är 10,2 mnkr bättre än budget.
Det positiva resultatet beror till stor del på att intäkterna ökat efter den taxehöjning som gjordes till
2021 och som inneburit drygt 6 mnkr i ökade intäkter. Övrigt att notera på intäktssidan är att marknadspriset på träavfall har ökat under året och fler företag har tecknat återvinningskort vilket också
genererat ökade intäkter. Budgetering av intäkter har gjorts med försiktighet och därför är det en avvikelse mot budget med 4,6 mnkr.
På kostnadssidan är det framför allt det målinriktade arbetet med att minska brännbart avfall på ÅVC
som gett stora resultat. Arbetet har lett till minskade kostnader för behandling, förbränningsskatt och
transporter med 1,8 mnkr. Jämfört med budget understiger kostnaderna budget med 5,6 mnkr. Det
beror till stor del på utebliven förbränningsskatt på träavfall, lägre kostnader för omlastning av matavfall samt aktiviteter som inte kunnat genomföras på grund av pandemin.
Intäkter och kostnader för sluttäckning varierar mellan åren beroende på mängden arbete som utförs.
Verksamheten är kostnadsneutral då intäkter och kostnader är lika stora. Avgifterna för mottagning av
verksamhetsavfall har höjts för att möta den ökade kostnaden för förbränningsskatt.
Det ekonomiska underskottet har vänts till ett positivt resultat tidigare än beräknat. Enligt plan för
taxehöjningar som presenterats för direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunerna beräknades budget i balans uppnås om tre till fyra år. Ökade kostnader för utsläppsrätter, drivmedel och
entreprenader innebär sannolikt att avgifterna i taxan kommer att behöva höjas även kommande år.
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Kommunala renhållningsuppdraget
Intäkter kommunal renhållning (tkr)

Utfall 2021

Budget 2021

Budgetavvikelse

Utfall 2020

Grundavgifter

-46 165

-45 385

780

-43 019

Hämtningsavgifter

-89 221

-87 250

1 971

-67 480

-495

-560

-65

-681

Slamtömningsavgifter

-14 624

-15 200

-576

-16 704

Återvinningscentraler

-7 465

-6 215

1 250

-6 889

Övrigt

-1 584

-455

1 126

-2 103

-159 554

-155 065

4 486

-136 876

Latrin

Summa

Kostnader per verksamhet (tkr)
Direktion

Utfall 2021

Budget 2021

Budgetavvikelse

Utfall 2020

390

500

110

379

Administration

18 188

19 100

912

18 637

ÅVC

43 927

46 100

2 173

39 919

Enskilda avlopp

14 512

15 545

1 033

15 641

Sophämtning

78 935

80 320

1 387

67 417

155 952

161 565

5 615

141 993

Summa

Övrig verksamhet
Intäkter övrig verksamhet (tkr)
Sluttäckning
Mottagningsavgifter verksamhetsavfall
Summa

Kostnader övrig verksamhet (tkr)
Sluttäckning
Verksamhetsavfall
Summa

Kostnader (tkr)
Årets resultat

Utfall 2021

Budget 2021

Budgetavvikelse

-20 205

-1 255

18 950

-20 052

-1 034

-885

149

-1 084

-21 239

-2 140

19 099

-21 136

Budget 2021

Budgetavvikelse

Utfall 2020

Utfall 2021

Utfall 2020

20 177

1 255

-18 922

20 052

1 004

885

-119

963

21 181

2 140

-19 041

21 015

Utfall 2021

Budget 2021

Budgetavvikelse

Utfall 2020

-3 660

6 500

10 160

4 996

32

Fördelning av intäkter och kostnader för renhållningsuppdraget
Majoriteten av förbundets intäkter utgörs av taxereglerade grundavgifter, avgifter för sophämtning
och tömning av små enskilda avloppsanläggningar. Ungefär fem procent av intäkterna kommer från
mottagning och försäljning av återvinningsmaterial på ÅVC. Övrigt är en samlingspost för exempelvis
lönebidrag och fakturerade inkassokostnader.
De största kostnaderna utgörs av entreprenadkostnader för sophämtning, återvinningscentraler och
tömning av små avloppsanläggningar (32 %), behandlingskostnader (21 %) och personal (23 %).

Fördelning intäkter

Grundavgifter

9%

5% 1%

Fördelning av kostnadsslag
16%

Personal

29%

Hämtningsavgifter

Avskrivningar

Slamsugning

Entreprenader

Återvinningscentraler

Behandlingskostnader

56%

Övrigt

23%

3%
21%

32%

Transporter
Övrigt

Investeringsredovisning
De fem sopbilar som skulle levererats under 2021 har blivit försenade och därmed har inte några
investeringskostnader för dem belastat året. Leverans beräknas istället under 2022.
De investeringar som genomförts är inköp av grindar samt manskapsbod till Grönt kort i Skultorp samt
en rullkross för 285 tkr till Falevi ÅVC i Falköping. I investeringsplanen fanns även en dynamisk våg till
Borreboda ÅVC i Töreboda men pandemin har saktat ner utbyggnaden av vägning av företagens avfall.

Investeringar (mnkr)

Budget 2021

Investeringar 2021

Investeringar 2020

Fastigheter

0

0

0

Maskiner

0

0

4,4

Inventarier

2,0

0,5

1,2

Bilar och andra transportmedel

12,1

0

2,7

Summa

14,1

0,5

8,3

33

5%

Bilaga 1 Insamlade och behandlade mängder
Avfallsmängder inom Sverige och EU
Hushållsavfall utgör bara en liten del av de totala genererade avfallsmängderna i Sverige. Enligt Naturvårdsverket var 2018 den totala avfallsmängden i Sverige 139 miljoner ton. Den övervägande delen, 75%
av dessa mängder är gruvavfall. Byggbranschen stod för 12,4 miljoner ton. Hushållen stod för ca 4,5 miljoner ton (ca 440 kg per person). Om gruvavfallet räknas bort utgör hushållsavfallet 13% av totalt uppkomna mängder i Sverige. Ca 10% av totalt genererade avfallsmängder inom EU utgörs av hushållsavfall.
Mängd hushållsavfall inom EU var i genomsnitt 505 kg per EU-medborgare 2020. Variationen inom EU är
stor från 282 kg per invånare i Rumänien till 845 kg per invånare i Danmark.

Även om mängden hushållsavfall ökar inom EU så har motsvarande mängd i Sverige varit stabil under de
senaste åren.

Bild: Behandlad mängd hushållsavfall i Sverige, källa Avfall Sverige.
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Hanterade mängder inom förbundet
I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade mängder av produkter och avfall inom förbundet. Statistiken redovisas i huvudsak i kg per invånare. Detta görs för att få en översikt av utvecklingen utan att nya
medlemskommuners tillskott snedvrider bilden.
Statistiken avser enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering eftersom deras sortering av förpackningar inte ingår. Utöver det som samlas in på AÖS anläggningar ingår
inte olika typer av återbruk. Dvs i siffrorna ingår inte Internethandelsföretag som är verksamma inom t ex
matvaror som är på väg att kasseras (ex Matsmart) eller den omfattade handeln med second-hand-produkter och liknande.
Avfallstrappan till höger är utgångspunkten för
allt arbete med avfall inom EU och den har implementerats i svensk lagstiftning som reglerar
hur produkter och avfall ska hanteras. Avfallstrappan verkar för att minska den totala mängden avfall och dess farlighet samt för att öka
återanvändningen av varor och produkter och
återvinning av material.

Samarbeten för att främja återanvändning
Textilier
Vid AÖS återvinningscentraler finns samarbete med Björkåfrihet för insamling av textilier. Den stängning
av mottagningen som skedde under 2020 på grund Coronapandemin har inte varit nödvändig under
större delen av 2021. Mottagningen har hållits stängd under delar av året endast vid Rödjorna ÅVC i Skara
samt flertalet av de små återvinningscentralerna i Skövde och Falköping.
Insamlad mängd textiler vid AÖS återvinningscentraler under 2021 blev 358 ton, 2,0 kg per invånare
(2020: 184 ton, 1,1 kg per invånare) vilket innebär en ökning även från när insamlingen senast hölls öppen hela året (2019: 261 ton, 1,5 kg per invånare). Av dessa mängder gick 79 procent till återanvändning,
15 procent till återvinning och 6 procent skickades till förbränning (2018 års fördelning).
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Användbara saker
Vid de flesta större ÅVC som drivs i AÖS egen regi möjlighet att lämna saker för återanvändning som till
exempel husgeråd och inredningsföremål. Insamlingen utgör ett komplement till den redan stora marknaden för second-handverksamheter och liknande. AÖS insamling på återvinningscentralerna sker i samarbete med lokala second-handverksamheter. Insamlingen vid Karlsborgs ÅVC och Bångahagens ÅVC har
till följd av pandemin varit stängd under drygt halva året.
Mottagna mängder för 2021 var 185 ton (1,1 kg per invånare), vilket är i nivå med mängderna för 2020. De
insamlade mängderna bedöms utgöra en mycket liten del av den återbruksverksamhet som finns i samhället idag.

Insamling av avfall
Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 486,4 kg avfall per invånare. Totalt insamlad
mängd inom AÖS minskade ned till de nivåer som hanteras innan Coronapandemin.
Mängden mottaget avfall på ÅVC, som under 2020 var på mycket höga nivåer, har nu i princip återgått till
de nivåer som hanterades innan pandemin. På ÅVC har mängden, jämfört med 2020, minskat med 63,7
kg/invånare vilket motsvarar en minskning på -18 procent.
Insamlat avfall per metod
Kg per invånare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Hämtat med sopbil, varav

195,0

191,9

197,3

204,8

208,6

207,9

206,4

207,7

Brännbart restavfall
Matavfall

160,7
34,3

156,8
35,1

163,3
34,0

175,8
29,0

181,4
27,2

186,2
21,7

184,1
22,3

188,1
19,6

0,3

0,4

0,6

0,4

-

-

-

-

Lämnat på ÅVC1, varav

290,6

355,0

294,7

276,9

281,9

286,2

281,8

266,7

Brännbart restavfall

50,6

61,7

63,5

68,0

67,9

67,9

71,8

68,0

Träavfall2

94,1

133,9

98,5

85,3

85,3

82,2

76,8

76,2

Trädgårdsavfall3

44,8

47,4

41,0

36,8

39,8

38,5

42,1

38,8

Sten, kakel, porslin etc.

37,2

40,2

28,2

25,4

27,1

25,2

24,5

21,9

Summa

485,9

547,3

492,6

482,1

490,5

494,1

488,2

474,4

Matavfall till tank

1) I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom trädgårdscontainrarna i Skara kommun samt ”Samlaren” etc.
2) Avser summan av returträ och grenar och ris
3) Avser komposterbart trädgårdsavfall

Mängden avfall som samlas in med sopbil har för första gången sedan 2017 ökat något. Detta tros vara en
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effekt av att fler, till följd av Coronapandemin, arbetat hemifrån. Arbetet på återvinningscentralerna med
”sortera säcken” kan också haft effekt genom att kunderna fått högre kunskap om vad som ska sorteras
som restavfall i sopkärlet hemma.
Insamlad mängd matavfall har minskat med 61 ton (1%) sedan 2020. Att mängden matavfall inte ökat på
samma sätt som det brännbara restavfallet skulle kunna indikera antingen att matavfallet inte sorteras
ut i samma omfattning som tidigare eller att mängden matavfall som slängs minskas till följd av att kommuninvånarna blir allt bättre att ta till vara den mat som köpts. Miljömässigt är det senare att föredra.
Kunskap saknas dock vilken av ovanstående slutsats som är mest korrekt, sannolikt rör det sig om en
blandning av båda. Av smittskyddsskäl har inga plockanalyser genomförts under pandemin och sorteringsresultat har därmed inte återkopplats till fastighetsägare. Det kan eventuellt vara en delförklaring
till att mer matavfall inte sorterats ut i rätt behållare.
Mängden avfall insamlat med sopbil (195 kg per invånare) är dock fortsatt under riksgenomsnittet som
för 2020 var 202 kg per invånare. Av detta utgjorde matavfall 41 kg.

Insamling av slam etc. från små avloppsanläggningar
Under 2021 samlades totalt ca 46 100 kubikmeter slam från enskilda avloppsanläggningar in. Mängden
slam varierar över åren beroende på när tömningarna utförs och hur många extra tömningar som beställs. De ovanligt stora volymer som samlades in under 2020 har bedömts bero på ökad hemmavistelse
och vistelse i fritidshus under Coronapandemin. Dessa volymer har nu åter sjunkit till mer normala nivåer
under 2021.
Både insamlingen och behandlingssätten för slam från små avloppsanläggningar blir alltmer differentierad. Förändringarna på insamlingssidan sker i takt med att nya typer av avloppsanläggningar anläggs.
Anläggningstyper, tömningsbehov och de avfallsslag som uppstår förändras i snabb takt. Samtidigt
minskar antalet kunder med små avloppsanläggningar. Allt fler bildar samfälligheter eller kopplar på
sina anläggningar mot det kommunala avloppsnätet.
Huvuddelen av slammet hanterats via avlämning direkt till reningsverken. Slam har fortsatt inte kunnat
lämnas till Töreboda reningsverk under året på grund av anläggningens utsläppsvillkor för kväveföreningar.
Insamlad och avlämnad mängd slam från små avloppsanläggningar

37

Kubikmeter

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Lämnat vid reningsverk

42 560

41 937

43 460

38 091

40 844

35 814

Mobil avvattning, lämnat på Va-nätet
Spridning på åkermark via gödselbrunn, varav
Samtliga typer av slam (gödselbrunn i Falköping)
Enbart slam från slutna tankar
(gödselbrunn i Töreboda)
Summa

3 518

4 448

1 249

3 301

3 153

2 795

0

2 503

2 217

2 131

2 093

3 193

0

2 503

2 217

2 045

2 063

3 193

0

0

0

86

30

-

46 078

48 888

46 926

43 523

46 090

41 802

Delar av den insamlade mängden av slammet från de enskilda avloppen har avvattnats. Vattenfasen har
släppts till det kommunala avloppsnätet. Avvattning har skett både i Falköping och Mariestad. Under år
2020 skedde intrimning av en ny typ av avvattningsverk, ett trappstegsrens. Trappstegsrenset placerades
vid Bångahagen under 2021. Utställningen har hanterats som en, av länsstyrelsen godkänd, pilotverksamhet. Pilotverksamheten slutförs under 2022. Det tidigare avvattningsverket (Maskozoll) har fortsatt
använts i Falköping.
Under 2021 har inget slam lagrats i gödselbrunn för spridning på åkermark. Bakgrunden är att efterfrågan för att ta emot sådant slam på åkermark varit begränsad. Slammet kan inte spridas på ekologisk produktion vilket begränsat mottagandet allt mer. Därutöver kräver spridningen en förhållandevis stor administration för den bonde vars mark det spridits på.
Att gödselbrunnen i Töreboda inte använts beror på att avtalet för hygienisering, provtagning etc. som
Töreboda kommun haft med Sötåsens Naturbruksskola har sagts upp av Sötåsen. Därmed är processen
för omhändertagandet enligt denna modell inte längre möjlig.
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Avfallsbehandling
Samtidigt som mängderna avfall har ökat har sättet att behandla avfallet förändrats på ett betydande sätt under de senaste drygt 40 åren. Till
höger redovisas hur behandlingen av hushållens
avfall förändrats i Sverige under åren.

Avfallsbehandling inom AÖS
Andel avfall som materialåtervinns ökar över åren. Trots det utgör energiåtervinning fortfarande den
främsta behandlingsformen.
Under 2021 (2020 år siffror inom parentes) har det inom AÖS, utöver slam från små avloppsanläggningar,
samlats in totalt 485,9 kg (547,3 kg) avfall per invånare, av detta har:
•

25,7 kg (31,0 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande

•

80,2 kg (83,3 kg) materialåtervunnits biologiskt via rötning eller kompostering

•

73,4 kg (78,4 kg) materialåtervunnits på annat sätt

•

305,4 kg (353,2 kg) energiåtervunnits/använts som bränsle för produktion av
värme och el

•

1,2 kg (1,3 kg) skickats till deponering

I ovanstående siffror ingår inte förpackningar och tidningar eftersom dessa samlas in av producenterna. Under 2020 samlade förpacknings- och tidningsinsamlingen i Sverige in totalt in 63,6 kg/invånare (2019: 62,3 kg/invånare). Insamlande mängder var fördelade på avfallsslag enligt nedan.

39

Omhändertagande av farligt avfall
Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och impregnerat träavfall.
Mängd elavfall och annat farligt avfall vid återvinningscentraler
Kg per invånare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Elavfall1

14,1

16,7

14,8

14,1

14,5

15,3

17,3

18,1

Impregnerat träavfall

8,6

11,3

7,7

6,4

8,1

7,9

7,7

7,1

Annat farligt avfall1

3,0

3,0

2,7

2,6

2,6

2,5

2,3

2,5

Summa

25,7

31,0

25,2

23,0

25,2

25,7

27,4

25,5

1) I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom ”Samlaren” etc.

Mängden elavfall är nu åter på normala mängder. Främst är det mängden frys- och kylskåp som under
2020 stod för den största ökningen av elavfall men som nu har återgått till för kommunalförbundet normala nivåer.
Mängden impregnerat träavfall har minskat men ligger ändå fortsatt på en något hög nivå. Detta har sannolikt att göra att pandemin inneburit att många haft tid och möjlighet att underhålla och reparera sina
hus. Det är sannolikt även förklaringen till att nivån annat farligt avfall ligger kvar på samma nivå som för
2020. Stora delar av det farliga avfallet såsom tex färg och oljeavfall materialåtervinns medan impregnerat träavfall energiåtervinns och asbest deponeras.

Materialåtervinning
Materialåtervinning delas upp i biologisk återvinning och annan materialåtervinning. Exempel på biologisk återvinning är rötning av matavfall och kompostering av trädgårdsavfall.
Vad som räkas med i sammanställningar över materialåtervinning hos Avfall Sverige respektive AÖS skiljer sig åt. Nedan redovisas nationella behandlade mängder och jämförande insamlade mängder inom
AÖS. I tabellen nedan har viss omräkning gjorts för att öka möjligheten till jämförelse.
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Sverigemedel
2020
75 kg/invånare
16 kg/invånare

AÖS 2020

AÖS 2021

83,3 kg/invånare
40,2 kg/invånare

81,0 kg/invånare
37,2 kg/invånare

155 kg/invånare

38,2 kg/invånare

36,2 kg/invånare

Elavfall inkl. kylenheter, batterier

+16,7 kg/invånare

+14,0 kg/invånare

Farligt avfall
(vattenbaserad färg samt oljeavfall)
Jämförande värde mot AÖS redovis- 176 kg/invånare
ning

+ 2,5 kg/invånare

+2,5 kg/invånare

180,9 kg/invånare

170,9 kg/invånare

Biologisk återvinning
Konstruktionsmaterial i anläggningsändamål
Övrig materialåtervinning
Summa
Förpackningar och returpapper

246 kg/invånare
- 70 kg/invånare

Kommentar: För att få det jämförandet värdet har 1) förpackningar och tidningar dragits ifrån (-) Sverigemedlet, 2) de olika typer
av el-och farligt avfall som i den nationella statistiken redovisas som materialåtervunna lagts till AÖS uppgifter (+).

Biologisk återvinning
Insamling av matavfall har byggts ut under ett antal år. Mellan 2011 och 2019 erbjöds samtliga permanenta hushåll att sortera matavfall och den insamlade mängden matavfall ökade under denna tidsperiod
från 600 ton till 6000 ton per år. Mängden matavfall har därefter stabiliseras på kring 35 kg per invånare.
Utsorteringen av matavfall är frivillig och 78 procent av hushållen sorterar sitt matavfall vilket är samma
andel som året innan.
Mängden trädgårdsavfall hushållen lämnar vid våra återvinningscentraler varierar över åren. Förra årets ovanligt stora
mängd har sjunkit, men ligger fortsatt på
hög nivå. Trädgårdsavfallet som tas
emot komposteras och nyttiggörs som
växtnäring antingen genom att den säljs
som olika typer av jordprodukter eller i
samband med sluttäckning av deponier.
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Övrig materialåtervinning
Övrig materialåtervinning är exempelvis återvinning av gips och metallskrot
samt användande av sten, kakel, porslin etc. i konstruktionsändamål vid
sluttäckning av deponier.
Mottagen mängd avfall till övrig
materialåtervinning var under 2021
fortsatt hög (73,4 kg/invånare). Jämfört med mängden 2020 har den dock
minskat med 5,0 kg/invånare. Främst är det mängden sten, kakel, porslin etc. som varit hög, vilket tros
ha att göra med förhållandevis mycket renoveringar och vinds- och förrådsstädningar under året.
Mellan åren 2015 - 2019 var motsvarande mängd mer stabil då den höll sig på mellan 59 - 64 kg/invånare.

Energiåtervinning
Energiåtervinning (avfallsförbränning) är en termisk behandling för att utvinna energin ur avfallet. Vid
Värmekällan, Skövde värmeverks avfallsförbränning i Skövde, producerades under 2020 (vilket utgör de
senast tillgängliga uppgifterna) värme motsvarade 176 GWh samt el motsvarande 11,9 GWh. Under 2020
var anläggningens totalt behandlade mängd avfall 57 790 ton. Större delen av denna mängd levererades
av AÖS. Vid Värmekällan lämnade AÖS detta år 27 453 ton brännbart avfall hämtat via sopbil samt 9 056
ton brännbart avfall insamlat vid AÖS återvinningscentraler.
Träavfall men även brännbart restavfall mottaget vid återvinningscentraler drivna av entreprenörer omhändertas vid annan anläggning än Värmekällan. Träavfall nyttiggörs i huvudsak vid anläggningar vars
bränsle helt eller till del utgörs av träavfall och skogsflis/pellets. Träavfallet ersätter därmed jungfruligt
material från skogsavverkningar.
Mängden träavfall som inkommit till återvinningscentralerna har minskat kraftigt under 2021 men ligger
fortfarande på en förhållandevis hög nivå. Detta bedöms vara en effekt av fortsatt hög hemmanärvaro i
samband med Coronapandemin med en förhållandevis hög nivå av trädgårdsskötsel, renovering av fastigheten samt städning på vindar och andra förråd.
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Mängd avfall till energiåtervinning/bränsle
Kg per invånare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Restavfall via sopkärl

160,7

156,8

163,3

175,8

181,4

186,2

184,1

188,1

Restavfall på ÅVC

50,6

62,5

63,5

68,0

67,9

67,9

71,9

68,0

Träavfall på ÅVC

94,1

133,9

98,5

85,3

85,3

82,2

76,8

76,2

Summa

305,4

353,2

325,3

329,1

334,6

336,3

332,8

332,3

Mängden brännbart restavfall på ÅVC har för tredje året i rad minskat. Minskningen från föregående år är
stor -19 procent eller -11, 9 kg/invånare. Detta bedöms bero på de allt mer riktade åtgärder rörande felsorteringarna på återvinningscentralerna. ”Sortera säcken” har införts vid ytterligare återvinningscentraler med gott resultat. En stor del av avfall som sorterades bort utgjordes av förpackningar.
Under 2020 lämnades det i Sverige 216 kg restavfall per invånare till energiåtervinning. Av detta utgjorde
insamlat restavfall via soptunna 161 kg per invånare. AÖS insamlade mängder restavfall i sopkärl ligger
därmed nu på Sverigemedel. Tidigare år har detta legat under Sverigemedel. Förändringen kan bero på
arbetet med att sortera säcken vid ÅVC. Kundernas ökande sorteringskunskap har sannolikt inneburit att
fler, istället för att lämna det i restavfallet vid ÅVC, sorterar det som restavfall i det gröna kärlet vid fastigheten. Detta innebär totalt sett ett effektivare transportarbete, vilket även innebär en minskning av klimatutsläppen.
Inom AÖS har den totala mängden brännbart restavfall (211,3 kg per invånare) från föregående år minskat med – 8 kg per invånare.

Deponering
Det som skickas till deponi från AÖS består uteslutande av isoleringsprodukter av sten- och glasfiberull.
Mängden deponiavfall ligger i stort sett på samma nivå som för 2020. Sannolikt har detta att göra med en
fortsatt stor mängd renoveringsavfall som troligen uppstått till följd av att fler personer i, samband med
sin hemmanärvaro i pandemitid, skött om och renoverat sina fastigheter.
Riksgenomsnittet för deponerade mängder från ÅVC för 2020 var 4,1 kg per invånare enligt Avfall Sveriges
rapport ”Svensk avfallshantering, 2020”. Mängden avfall till deponi inom AÖS område är 1,2 kg per invånare vilket klart understiger riksgenomsnittet.
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Mängd avfall till deponi
Kg per invånare

2021

2020

2019

2018

2017

Avfall till deponi

1,2

1,3

1,0

1,4

1,4

SUMMA

1,2

1,3

1,0

1,4

1,4

2016**

2015

2014*

5,5

4,4

4,3

5,5

4,4

4,3

* Från och med 2014 ingår Skara kommuns i siffrorna.
** Från och med 2016 ingår Gullspång och Mariestad i siffrorna.
Den tidigare deponifraktionen vid Skara, Mariestad och Gullspångs återvinningscentraler har efter medlemskapet i
AÖS ersatts med utsortering i fler fraktioner, detta har lett till de lägre mängder till deponi.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat om
resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenlig de finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplan 20212023.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i
verksamhetsplan 2021-2023. I årsredovisningen bedöms fyra mål som uppfyllda, ett mål
bedöms inte på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas 2022 och 2023.
Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av kommunalförbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-03-21
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Direktionen har i verksamhetsplan 2021-2023 fastställt ett antal finansiella mål och
verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplan 2021-2023. Av den framgår att
det finansiella målet är uppfyllda.
Finansiella mål

Utfall 2021

Soliditeten understiger inte 35% Soliditeten är 44% och
överstiger därmed det
finansiella målet.

Måluppfyllelse
Målsättningen uppnås

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplan 2021-2023.

Verksamhetsmål

Utfall 2021

Måluppfyllelse

Minst 5 % av mängden slam
från enskilda
avloppsanläggningar ska
hanteras via olika lokala
lösningar.

8,2 % av det insamlade
slammet har hanterats via
olika lokala lösningar som
exempelvis i
avvattningsverk

Målet är uppnått

Mängden insamlat matavfall
ska uppgå till minst 50 % av allt
matavfall som uppstår.

50,3% av det matavfall som
uppstår samlas in.

Målet är uppnått

Matavfallets renhetsgrad ska
vara minst 98 procent vid varje
fastighet

Målet har inte kunnat
mätas.

”Sortera säcken” införs vid
minst en ÅVC årligen.

Sortera säcken” har införts
på Karlsborgs ÅVC under
2021.

Målet är uppnått

Grönt kort införs på minst en
ÅVC.

Grönt kort vid Skultorps
KÅVC startade i juni.

Målet är uppnått
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I verksamhetsplan 2021-2023 finns två ytterligare verksamhetsmål enligt nedan som
inte följs upp per årsbokslut 2021-12-31.
•
•

Nöjd kundindex ska år 2023 vara minst 85%.
Nöjd medarbetarindex ska år 2022 vara minst 85%.

Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenlig de finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplan 20212023.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i
verksamhetsplan 2021-2023. I årsredovisningen bedöms fyra mål som uppfyllda, ett mål
bedöms inte på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas 2022 och 2023.
Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Ja
Målsättningen uppnås

Verksamhetsmål

Delvis
Målsättningen uppnås delvis

2022-03-29

Anna Gröndahl
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (fd. Avfallshantering Östra Skaraborg) enligt de villkor
och under de förutsättningar som framgår av projektplan]. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-29 11:34:58 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anna Gröndahl

Datum

Anna Gröndahl
Uppdragsledare, PwC
Leveranskanal: E-post
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundet Avfall och Återvinnings (fd. Avfallshantering Östra Skaraborg)
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ja

Sammanställda
räkenskaper

ET
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till medlemskommunerna inför
behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●
●
●

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i
Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta
slag av granskning kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-03-21. Rapportens
innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller i huvudsak kraven enligt LKBR och RKR:s
rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller i huvudsak kraven enligt LKBR och RKR:s
rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.
Förbundet redovisar bilar som operationell leasing och inte finansiell leasing. Totala
kostnader inom en femårsperiod uppgår till 780 tkr.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och olika verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
3
Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om årets resultat efter
balanskravsjusteringar, vilket för 2021 uppgår till 3,6 mnkr. Förbundet har tidigare år
redovisat ett negativt balanskravsresultat vilket direktionen årligen beslutat att inte
återställa med åberopande av synnerliga skäl.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation
R14.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper.
Bedömning
Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på kommunalförbundets
verksamhet och bedöms således inte.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar sida 1–44.
Från 2022–01-01 bytte förbundet namn till Avfall och Återvinning Skaraborg, vilket är det
namn förbundet heter vid avlämnandet av årsredovisningen. På årsredovisningen för
2021 står förbundets tidigare namn Avfallshantering Östra Skaraborg. Förbundet anser
att det ur ett ägarperspektiv blir tydligare och enklare att behandla årsredovisningen i
kommunen med det namn som gällde 2021 och som årsredovisningen avser. Det
framkommer i årsredovisningens förvaltningsberättelse att förbundet bytt namn från
2022-01-01.
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1–44 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.
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2022-03-29

Mattias Bygghammar
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Avfall och Återvinning (f.d Avfallshantering Östra Skaraborg) enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar
sig på hela eller delar av denna rapport.
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-29 09:40:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS BYGGHAMMAR

Datum

Mattias Bygghammar
Auktoriserad revisor, PwC
Leveranskanal: E-post
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Kommunalförbundet Avfall och Återvinnen Saraborg
(f.d Avfallshantering Östra Skaraborg)

2022-03-29

Revisorerna
Till:
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
För kännedom:
Direktionen för AÖS

Revisionsberättelse 2021
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i årsredovisningen per 2021-12-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Vi har granskat redovisning och förvaltning för 2021 i enlighet med kommunallagen och
god revisionssed. Vi har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2021. Direktionen har dock sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen budget, budgeterat för ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det
egna kapitalet.
Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt
med direktionens övergripande mål för verksamheten. Vår bedömning grundas i att fyra mål bedöms
som uppfyllda, ett mål kan ej bedömas på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas
under 2022 och 2023.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer i övrigt att förbundets verksamhet har skötts på ett, i stora delar, ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
Enligt det datum som framgår av vår digitala signering
______________________
Pelle Ekholm, Hjo kommun och Sven-Erik Roslund, Gullspångs kommun

Bilaga: Granskning av årsredovisning 2021, AÖS, PwC
Granskning av god ekonomisk hushållning, AÖS, PwC
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Deltagare
KOMMUNALFÖRBUNDET AVFALL OCH ÅTERVINNING SKARABORG 222000-1206 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-29 12:28:42 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN-ERIK ROSLUND

Datum

Sven-Erik Roslund
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-29 12:11:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLOF EKHOLM

Datum

Per-Olof Ekholm
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post
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Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Kommunstyrelsen
Ks § 79

Dnr 2022/00147

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i
Tolkförmedling Väst 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för
Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2021.
Jäv

Janne Jansson (S) och Richard Thorell (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning
och beslut av ärendet.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva språktolkoch översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning
och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består av plats- och
distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.
Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion under år 2021.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Direktionen
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda
ledamöterna i direktionen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 121/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08
Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05
Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2021
Protokollsutdrag från direktionen, § 468 - Årsredovisning 2021
Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2021
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för år 2021
Förbundsordning
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterad 2022-03-25
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Tolkförmedling Väst)
(Kommunrevisionen)
(Ekonomichef, Christina Olsson)
(Finanssamordnare, Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2022-04-08
Dnr: KS 2022/00147
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och ansvarsfrihet för
direktionen i Tolkförmedling Väst år 2021
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen
för Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2021.

Bakgrund
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva
språktolk- och översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose
behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar.
Förmedlingsarbetet består av plats- och distanstolkning samt
meddelarservice och översättning av text.
Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion under år 2021.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för
verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag,
mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling
Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Sida
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Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som direktionen uppställt.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för
de enskilda ledamöterna i direktionen.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08
Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05
Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2021
Protokollsutdrag från direktionen, § 468 - Årsredovisning 2021
Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2021
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för år 2021
Förbundsordning
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterad 2022-03-25

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:

Tolkförmedling Väst
Ekonomichef Christina Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Kommunrevisionen

Datum: 2022-04-05
Dnr: 2022/147
Sida: 1 (2)

Sektor ledning
Administrativa enheten
Malin Eriksson
administrativ chef

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i
Tolkförmedling Väst år 2021
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för
Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2021.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva språktolkoch översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning
och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består av plats- och
distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.
Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion under år 2021.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Direktionen
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
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Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda
ledamöterna i direktionen.
Underlag för beslut

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05
Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2021
Protokollsutdrag från direktionen, § 468 - Årsredovisning 2021
Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2021
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för år 2021
Förbundsordning
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterad 2022-03-25

Expedieras till
Tolkförmedling Väst
Ekonomichef Christina Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Kommunrevisionen

ÅRSREDOVISNING
Dnr 22/0012-2
2022-03-25

Årsredovisning 2021

Tolkförmedling Väst
Organisationsnummer 222000-2972
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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
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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.

3

Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag
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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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Antal auktoriserade tolkar
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Antal sjukvårdsauktoriserade tolkar

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
16 (36)
Intern

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

18 (36)
Intern

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.
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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

23 (36)
Intern

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
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Ordförande
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Dnr 22/0012-3

Förbundsordning
Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Diarienummer:
20/0013-4

Beslutad av:
Respektive medlemsfullmäktige

Uppdaterad:
2020-03-27

Granskad:
2020-03-27

Dokumentansvarig:
Förbundssekreterare

1§

Namn och säte

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

2§

Medlemmar

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen
samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp,
Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping,
Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs,
Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda,
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

3§

Ändamål

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

4§

Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i
direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och
viceordförande utgör direktionens presidium.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5§

Firmatecknare

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

6§

Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

7§

Arvoden och ersättningar

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

8§

Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

Förbundsordning
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9§

Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:
• ledamot i direktionen
• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens möten.
Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

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

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

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

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

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

16 § Finanspolicy, borgen m.m.
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen,
garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundsordning
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17 § Insyn och informationsskyldighet
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är
offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i
fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.
Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem
för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar
sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits
när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya
förbundsordningen.

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

22 § Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan
medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs
med anledning av utträdet.

Förbundsordning

4 (5)

23 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer
vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets
arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

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

Förbundsordning
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Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Kommunstyrelsen
Ks § 82

Dnr 2021/00473

Motion om att delta på möten på lika villkor
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.
Bakgrund

Nils Farken (S) har i en motion till fullmäktige föreslagit att fullmäktige ska godkänna
att ledamöter deltar på distans i de sammanträden fullmäktige håller samt att
Vänersalen ska anpassas så att hybridmöten ska kunna genomföras. Detta i syfte att
förhindra att personer som har svårt att ta sig ifrån hemmet på grund av fysisk
nedsättning eller liknande tvingas avstå från att delta i politiska sammanträden.
Rättslig reglering

Av 5 kap. 16 § Kommunallagen (2017:725) framgår att ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet
ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Deltagande på
lika villkor innebär enligt lagens mening att ljud- eller bildöverföringen måste vara av
god kvalitet som inte får försämras under sammanträdet.
Ljud och bild ska överföras i realtid och deltagarna måste kunna se och höra
varandra. Bryts förbindelsen måste sammanträdet ajourneras till dess att en fullgod
fungerande förbindelse upprättats. Detta gäller även om det endas är en av
ledamöterna som får problem med ljud eller bildkvalitet. Om flera ledamöter deltar
på distans måste de kunna se varandra och samtliga som deltar på plats. Den som
deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid
sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker
genom omröstning.
Eventuella slutna omröstningar kräver en teknisk lösning som säkerställer bevarande
av valhemligheten, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att
alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras.
Om inte samtliga krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid
sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas, exempelvis vid
ärenden som gäller val eller där anställning av personal ska avgöras.
Frågan om deltagande på distans är även reglerad i arbetsordningen för
kommunfullmäktige. Av 11 § framgår att ledamöter får delta på distans under extra
ordinära omständigheter. Detta under förutsättning att alla krav på deltagande på lika
villkor enligt lag är uppfyllda. Det är ordföranden som avgör om närvaro får ske på
distans.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 2

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Bedömningen i detta fall

Kommunallagens bestämmelser om mötesdeltagande på distans medför höga krav
gällande tillförlitlighet på såväl den tekniska utrustningen i sammanträdessalen som
varje enskild ledamots utrustning samt ledamotens privata internetuppkoppling.
Dessa krav innebär i sin tur en risk för att fullmäktiges sammanträden skulle bli
ineffektiva med ett flertal ajourneringar per möte på grund av sviktande teknik.
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020, Ks § 3/20, att göra Vänersalen till en
kommunal ledningsplats. Som ett led i detta beslut genomfördes stora investeringar
avseende den tekniska utrustningen. Bland annat införskaffades en ny ljudanläggning
för drygt 200 000 kr. Inköp av ytterligare utrustning, såsom exempelvis utrustning för
bildöverföring, skulle vara förenat med betydande kostnader. En total valfrihet att
delta på fullmäktiges sammanträden på distans skulle således medföra ökade
kostnader i form av ett antal inköp av teknisk utrustning men även mer tid som
innebär högre arvodeskostnader för ledamöterna.
Vänersalen är redan i dagsläget tillgänglighetsanpassad och ledamöter med olika
nedsättningar eller liknande har möjlighet att delta på plats i sammanträdena. Av 7 § i
lagen (1997:736) om färdtjänst framgår även att den som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta
sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan få tillstånd
till färdtjänst. För detta har ledamot rätt till ersättning i den omfattning som framgår
av 13 § i Arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.
För det fall en ledamot är förhindrad att delta i sammanträden finns ett system med
inkallning av ersättare. Deltagande på distans är även, som ovan nämnts, reglerat i
kommunfullmäktiges arbetsordning och kan vid extra ordinära fall aktualiseras.
Bedömningen av detta åvilar ordföranden som fattar beslut med utgångspunkt i
omständigheterna i varje enskilt fall.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Beslutet kan få påverkan på kommunens ekonomi om ny teknisk utrustning behöver
införskaffas för att öka tillförlitligheten på ljud- och bildöverföringen från
Vänersalen. För det fall motionen bifalls finns även en viss risk för att tiden för
fullmäktiges sammanträden ökar markant på grund av teknikproblem, vilket i sin tur
leder till en ökad kostnad i form av sammanträdesarvoden.
Bedömning ur miljömässig dimension

Beslutet bedöms inte få någon direkt miljöpåverkan.
Bedömning ur social dimension

Beslutet bedöms som utgångspunkt inte få någon särskild påverkan utifrån den
sociala dimensionen. Detta då Mariestads kommun redan kan sägas leva upp till
motionens intentioner, det vill säga att ingen ska tvingas avstå från att engagera sig
politiskt och delta i sammanträden på plats i Vänersalen på grund av fysisk
nedsättning eller liknande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18

En total valfrihet att delta i sammanträden på distans skulle dock ur ett socialt
perspektiv riskera att urholka förtroendet för beslutsfattandet då eventuella åhörare i
Vänersalen inte skulle kunna interagera med samtliga deltagande ledamöter.
Allmänheten skulle på sikt kunna få uppfattningen att de folkvalda av
bekvämlighetsskäl inte vill närvara fysiskt när politiskt känsliga beslut ska fattas. Å
andra sidan skulle en större flexibilitet kunna få som positiv följd att fler väljer att
engagera sig politiskt.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen.
Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 118/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11
Kommunfullmäktiges ordförandes förslag, daterad 2022-02-16
Protokollsutdrag Ks § 3/20
Motion om att delta i möten på lika villkor
Arbetsordningen för kommunfullmäktige
Arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Motionären)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Datum: 2022-04-11
Dnr: KS 2021/00473
Sida: 1 (4)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Motion om att delta på möten på lika villkor
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommundirektören lämnar inget förslag till beslut.

Bakgrund
Nils Farken (S) har i en motion till fullmäktige föreslagit att
fullmäktige ska godkänna att ledamöter deltar på distans i de
sammanträden fullmäktige håller samt att Vänersalen ska anpassas så
att hybridmöten ska kunna genomföras. Detta i syfte att förhindra att
personer som har svårt att ta sig ifrån hemmet på grund av fysisk
nedsättning eller liknande tvingas avstå från att delta i politiska
sammanträden.

Rättslig reglering
Av 5 kap. 16 § Kommunallagen (2017:725) framgår att ledamöter får
delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har
beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Deltagande på lika
villkor innebär enligt lagens mening att ljud- eller bildöverföringen
måste vara av god kvalitet som inte får försämras under
sammanträdet.
Ljud och bild ska överföras i realtid och deltagarna måste kunna se
och höra varandra. Bryts förbindelsen måste sammanträdet ajourneras
till dess att en fullgod fungerande förbindelse upprättats. Detta gäller
även om det endas är en av ledamöterna som får problem med ljud
eller bildkvalitet. Om flera ledamöter deltar på distans måste de kunna
se varandra och samtliga som deltar på plats. Den som deltar på
distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall
avgörandet sker genom omröstning.
Eventuella slutna omröstningar kräver en teknisk lösning som
säkerställer bevarande av valhemligheten, att alla de beslutandes röster
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kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om inte
samtliga krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid
sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas,
exempelvis vid ärenden som gäller val eller där anställning av personal
ska avgöras.
Frågan om deltagande på distans är även reglerad i arbetsordningen
för kommunfullmäktige. Av 11 § framgår att ledamöter får delta på
distans under extra ordinära omständigheter. Detta under
förutsättning att alla krav på deltagande på lika villkor enligt lag är
uppfyllda. Det är ordföranden som avgör om närvaro får ske på
distans.

Bedömningen i detta fall
Kommunallagens bestämmelser om mötesdeltagande på distans
medför höga krav gällande tillförlitlighet på såväl den tekniska
utrustningen i sammanträdessalen som varje enskild ledamots
utrustning samt ledamotens privata internetuppkoppling. Dessa krav
innebär i sin tur en risk för att fullmäktiges sammanträden skulle bli
ineffektiva med ett flertal ajourneringar per möte på grund av
sviktande teknik.
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020, Ks § 3/20, att göra
Vänersalen till en kommunal ledningsplats. Som ett led i detta beslut
genomfördes stora investeringar avseende den tekniska utrustningen.
Bland annat införskaffades en ny ljudanläggning för drygt 200 000 kr.
Inköp av ytterligare utrustning, såsom exempelvis utrustning för
bildöverföring, skulle vara förenat med betydande kostnader. En total
valfrihet att delta på fullmäktiges sammanträden på distans skulle
således medföra ökade kostnader i form av ett antal inköp av teknisk
utrustning men även mer tid som innebär högre arvodeskostnader för
ledamöterna.
Vänersalen är redan i dagsläget tillgänglighetsanpassad och ledamöter
med olika nedsättningar eller liknande har möjlighet att delta på plats i
sammanträdena. Av 7 § i lagen (1997:736) om färdtjänst framgår även
att den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa
med allmänna kommunikationsmedel kan få tillstånd till färdtjänst.
För detta har ledamot rätt till ersättning i den omfattning som framgår
av 13 § i Arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads
kommun.
För det fall en ledamot är förhindrad att delta i sammanträden finns
ett system med inkallning av ersättare. Deltagande på distans är även,
som ovan nämnts, reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning och
kan vid extra ordinära fall aktualiseras. Bedömningen av detta åvilar
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ordföranden som fattar beslut med utgångspunkt i omständigheterna i
varje enskilt fall.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Beslutet kan få påverkan på kommunens ekonomi om ny teknisk
utrustning behöver införskaffas för att öka tillförlitligheten på ljudoch bildöverföringen från Vänersalen. För det fall motionen bifalls
finns även en viss risk för att tiden för fullmäktiges sammanträden
ökar markant på grund av teknikproblem, vilket i sin tur leder till en
ökad kostnad i form av sammanträdesarvoden.

Bedömning ur miljömässig dimension
Beslutet bedöms inte få någon direkt miljöpåverkan.

Bedömning ur social dimension
Beslutet bedöms som utgångspunkt inte få någon särskild påverkan
utifrån den sociala dimensionen. Detta då Mariestads kommun redan
kan sägas leva upp till motionens intentioner, det vill säga att ingen
ska tvingas avstå från att engagera sig politiskt och delta i
sammanträden på plats i Vänersalen på grund av fysisk nedsättning
eller liknande.
En total valfrihet att delta i sammanträden på distans skulle dock ur
ett socialt perspektiv riskera att urholka förtroendet för
beslutsfattandet då eventuella åhörare i Vänersalen inte skulle kunna
interagera med samtliga deltagande ledamöter. Allmänheten skulle på
sikt kunna få uppfattningen att de folkvalda av bekvämlighetsskäl inte
vill närvara fysiskt när politiskt känsliga beslut ska fattas. Å andra
sidan skulle en större flexibilitet kunna få som positiv följd att fler
väljer att engagera sig politiskt.

Underlag för beslut
Kommunfullmäktiges ordförandes tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-16
Protokollsutdrag Ks § 3/20
Motion om att delta i möten på lika villkor
Arbetsordningen för kommunfullmäktige
Arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.

Susanne Wirdemo
kommundirektör
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Expedieras till:
Motionären

Datum: 2022-02-16
Dnr: KS 2021/473
Sida: 1 (3)

Kommunfullmäktiges presidium
Jan Wahn
Ordförande kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Motion om att delta i möten på lika villkor
Presidiets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.

Bakgrund
Nils Farken (S) har i en motion till fullmäktige föreslagit att fullmäktige ska
godkänna att ledamöter deltar på distans i de sammanträden fullmäktige håller
samt att Vänersalen ska anpassas så att hybridmöten ska kunna genomföras. Detta
i syfte att förhindra att personer som har svårt att ta sig ifrån hemmet på grund av
fysisk nedsättning eller liknande tvingas avstå från att delta i politiska
sammanträden.
Rättslig reglering

Av 5 kap. 16 § Kommunallagen (2017:725) framgår att ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Deltagande på lika villkor innebär enligt lagens mening att ljud- eller
bildöverföringen måste vara av god kvalitet som inte får försämras under
sammanträdet.
Ljud och bild ska överföras i realtid och deltagarna måste kunna se och höra
varandra. Bryts förbindelsen måste sammanträdet ajourneras till dess att en
fullgod fungerande förbindelse upprättats. Detta gäller även om det endas är en av
ledamöterna som får problem med ljud eller bildkvalitet. Om flera ledamöter
deltar på distans måste de kunna se varandra och samtliga som deltar på plats.
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som
delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall
avgörandet sker genom omröstning.
Eventuella slutna omröstningar kräver en teknisk lösning som säkerställer
bevarande av valhemligheten, att alla de beslutandes röster kommer med i
rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen
inte kan manipuleras. Om inte samtliga krav kan tillgodoses får distansdeltagande
inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas,
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exempelvis vid ärenden som gäller val eller där anställning av personal ska
avgöras.
Frågan om deltagande på distans är även reglerad i arbetsordningen för
kommunfullmäktige. Av 11 § framgår att ledamöter får delta på distans under
extra ordinära omständigheter. Detta under förutsättning att alla krav på
deltagande på lika villkor enligt lag är uppfyllda. Det är ordföranden som avgör
om närvaro får ske på distans.
Bedömningen i detta fall

Kommunallagens bestämmelser om mötesdeltagande på distans medför höga krav
gällande tillförlitlighet på såväl den tekniska utrustningen i sammanträdessalen
som varje enskild ledamots utrustning samt ledamotens privata
internetuppkoppling. Dessa krav innebär i sin tur en risk för att fullmäktiges
sammanträden skulle bli ineffektiva med ett flertal ajourneringar per möte på
grund av sviktande teknik.
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020, Ks § 3/20, att göra Vänersalen till en
kommunal ledningsplats. Som ett led i detta beslut genomfördes stora
investeringar avseende den tekniska utrustningen. Bland annat införskaffades en
ny ljudanläggning för drygt 200 000 kr. Inköp av ytterligare utrustning, såsom
exempelvis utrustning för bildöverföring, skulle vara förenat med betydande
kostnader. En total valfrihet att delta på fullmäktiges sammanträden på distans
skulle således medföra ökade kostnader i form av ett antal inköp av teknisk
utrustning men även mer tid som innebär högre arvodeskostnader för
ledamöterna.
Vänersalen är redan i dagsläget tillgänglighetsanpassad och ledamöter med olika
nedsättningar eller liknande har möjlighet att delta på plats i sammanträdena. Av 7
§ i lagen (1997:736) om färdtjänst framgår även att den som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan
få tillstånd till färdtjänst. För detta har ledamot rätt till ersättning i den omfattning
som framgår av 13 § i Arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads
kommun.
För det fall en ledamot är förhindrad att delta i sammanträden finns ett system
med inkallning av ersättare. Deltagande på distans är även, som ovan nämnts,
reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning och kan vid extra ordinära fall
aktualiseras. Bedömningen av detta åvilar ordföranden som fattar beslut med
utgångspunkt i omständigheterna i varje enskilt fall.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Beslutet kan få påverkan på kommunens ekonomi om ny teknisk utrustning
behöver införskaffas för att öka tillförlitligheten på ljud- och bildöverföringen från
Vänersalen. För det fall motionen bifalls finns även en viss risk för att tiden för
fullmäktiges sammanträden ökar markant på grund av teknikproblem, vilket i sin
tur leder till en ökad kostnad i form av sammanträdesarvoden.
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Bedömning ur miljömässig dimension
Beslutet bedöms inte få någon direkt miljöpåverkan.

Bedömning ur social dimension
Beslutet bedöms som utgångspunkt inte få någon särskild påverkan utifrån den
sociala dimensionen. Detta då Mariestads kommun redan kan sägas leva upp till
motionens intentioner, det vill säga att ingen ska tvingas avstå från att engagera sig
politiskt och delta i sammanträden på plats i Vänersalen på grund av fysisk
nedsättning eller liknande.
En total valfrihet att delta i sammanträden på distans skulle dock ur ett socialt
perspektiv riskera att urholka förtroendet för beslutsfattandet då eventuella
åhörare i Vänersalen inte skulle kunna interagera med samtliga deltagande
ledamöter. Allmänheten skulle på sikt kunna få uppfattningen att de folkvalda av
bekvämlighetsskäl inte vill närvara fysiskt när politiskt känsliga beslut ska fattas. Å
andra sidan skulle en större flexibilitet kunna få som positiv följd att fler väljer att
engagera sig politiskt.

Underlag för beslut
Kommunfullmäktiges ordförandes tjänsteskrivelse, daterad
Protokollsutdrag – Ks § 3/20
Motion om att delta i möten på lika villkor
Arbetsordningen för kommunfullmäktige
Arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2020-01-13

Kommunstyrelsen
Ks § 3

Dnr 2019/00476

Ansökan om statliga medel för kommunal ledningsplats
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att investera i en robust ledningsförmåga vid kriser
eller höjd beredskap vid civilt försvar och ansöka hos myndigheten för
samhällsskydd och beredskap om statligt stöd för åtgärderna.
2. Investeringen genomförs under två år, 2020-2021, och finansieras genom att
tilldela tekniska nämnden totalt 892 000 kronor från kommunstyrelsen
investeringsmedel för utökat lokalbehov.
3. Ansvarig för stadshuset ska informeras löpande genom processen om vilka beslut
som fattas.
4. Beslutet gäller under förutsättning att myndigheten för samhällsskydd och
beredskap medfinansierar resterande medel.
Bakgrund

Kommuner och landsting ska enligt lag ha en låg sårbarhet i sin verksamhet och ha
en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Kommuner och landsting skall
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Efter bombhotet mot stadshuset våren 2019 togs en kontakt med myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) som har tittat på hur kommunens
ledningsförmåga och robusthet är i nuläget. MSB har lämnat en rapport på förslag på
åtgärder i stadshuset som man anser att kommunen bör vidta. Åtgärderna rör bland
annat krislednings kommunikation och andra säkerhetshöjande åtgärder i främst
stadshuset. Syfte med åtgärderna är att stärka kommunens motståndskraft och
ledningsförmåga vid kriser och övergång till civilt försvar.
Då merparten av investeringarna är åtgärder som avser fastigheten föreslås att
kommunstyrelsen överlåter uppdraget att genomföra åtgärderna till tekniska
nämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet ”Ansökan om statliga medel
för kommunal ledningsplats” vid sitt sammanträde den 11 december 2019.
Arbetsutskottet gav vid detta tillfälle kommunchefen i uppdrag att komplettera
underlaget inför beslut i kommunstyrelsen. Kompletteringen skulle avse revidering av
ytterligare åtgärder som bör vidtas, bland annat teknisk utrustning i Vänersalen med
hänvisning till ledningslokaler för bästa förmåga att dela och samverka för en
gemensam lägesbild, kameraövervakning i garaget samt rutin för garageporten vid
hotsituation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2020-01-13

Teknisk utrustning är avgörande för att erhålla bästa förmåga för att dela och
samverka för en gemensam lägesbild. För att kunna använda Vänersalen som en
inriktning och samverkansfunktion vid en större händelse måste den tekniska
utrustningen som finns i Vänersalen bytas ut, då den i dagsläget är synnerligen
bristfällig. Framför allt är det bordsmikrofonerna som behöver bytas ut. Kostnaden
för detta uppgår till 11 650 kronor.
Rutinen för hantering av garageporten vid hotsituation i stadshuset måste ses över
men även att möjligheten för kameraövervakning i garaget utreds. Kostnaden för
kameraövervakning är cirka 55 000 kronor. I kostnaden ingår även passagesystem för
gångdörren i porten som förses med en kortläsare för in- och utpassage.
Den totala investeringen inklusive bordsmikrofoner och kameraövervakning blir
således 1 784 000 kronor. Om kommunen ansökan om 50 procents medfinansiering
från MSB beviljas, innebär det en investeringsutgift för kommunen på 892 000
kronor.
Vid val av ledningslokaler måste dessa vara strategiskt placerade inne i byggnaden så
att alla säkerhetsaspekter tillgodoses.
Ansökan till MSB om pengar för ovanstående åtgärder kan göras efter det att
kommunstyrelsen beslutat om investeringen.
Arbetsutskottets förslag

1. Kommunstyrelsen beslutar att investera i en robust ledningsförmåga vid kriser eller
höjd beredskap vid civilt försvar och ansöka hos myndigheten för samhällsskydd
och beredskap om statligt stöd för åtgärderna.
2. Investeringen genomförs under två år, 2020-2021, och finansieras genom att
tilldela tekniska nämnden totalt 858 000 kronor från kommunstyrelsen
investeringsmedel för utökat lokalbehov.
3. Ansvarig för stadshuset ska informeras löpande genom processen och vilka beslut
som fattas.
4. Beslutet gäller under förutsättning att myndigheten för samhällsskydd och
beredskap medfinansierar resterande medel.
Kommunchefens reviderade förslag till kommunstyrelsen, på uppdrag av
arbetsutskottet

Revideringen i förslag till beslut avser de ökade medlen (beslutspunkt 2), från 858 000
kronor till 892 000 kronor, vilket hänförs till utökade åtgärder.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
tillsammans med kommunchefens revidering och finner att kommunstyrelsens
beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ksau § 419/19
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07 (rev. efter ksau)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-01-13

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-27 (komplettering/revidering)
Lag 2006:544 om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
Expedieras till:
Sektorchef Åsa Alvner
Tekniska nämnden (nämndsekr.)
Teknisk chef Michael Nordin
Fastighetschef Hans Björkblom
Controller Anna Kjellberg
Controller Elisabeth Westberg
Ekonomichef Christina Olsson
VD Mariehus Stefan Rånes
Säkerhetssamordnare Camilla Thure och Johan Broberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
§1

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. (Bestämmelser om antalet ersättare finns i
kommunallagen och i vallagen).
Presidium
§2

Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande samt en förste och en
andre vide ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.
Presidievalet görs senast i december månad vid en ny mandatperiod och presidiet
väljs för hela mandatperioden.
§3

Det är ålderspresidenten som tjänstgör som ordförande vid en ny mandatperiod,
till dess att presidiet har valts. Det är också ålderspresidenten som tjänstgör som
ordförande om samtliga i presidiet är förhindrade att delta vid ett möte.
Ålderspresident är den som varit ledamot i kommunfullmäktige längst tid. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem
vara ålderspresident.
§4

Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom eller av annat skäl
är hindrad att fullgöra uppdraget under en lägre period, kan kommunfullmäktige
utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordförandena.
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Presidiets arbetsuppgifter
§5

Kommunfullmäktiges presidium:


Bestämmer placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter.



Leder fullmäktiges sammanträden.



Ansvarar för och samordna utbildningen av förtroendevalda.



Ansvarar för kontakt med revisorerna och beredning av revisorernas budget



Bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.



Ansvarar för avtackning och uppvaktning av avgående ledamöter i samband
med ny mandatperiod.



Deltar tillsammans med kommunstyrelsens presidium vid kommunens
nationaldagsfirande den 6 juni och ansvarar för medborgarskapsceremonin och
diplomutdelning.



Tar initiativ för att utveckla den kommunala demokratin.



Har möjlighet att representera Mariestads kommun vid officiella besök,
invigningar och andra evenemang.

Tid och plats för sammanträdena
§6

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom juli och augusti.
Senast i oktober månad ska fullmäktige bestämma dag och tid för sammanträdena
det kommande kalenderåret.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och
tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.
§7

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer, efter samråd
med de vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
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§8

Om det finns särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena,
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska också anslås på
kommunens digitala anslagstavla/webbplats.
§9

Fullmäktige sammanträder i stadshuset (Vänersalen).
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
för ett visst sammanträde.
§ 10

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering
om fullmäktige ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska
behandlas ska införas i ortstidningarna.
Deltagande på distans
§ 11

Fullmäktige får, vid extraordinära omständigheter, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 12

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant
fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska
fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall
låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är
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närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
§ 13

Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när fullmäktige
ska behandla ett ärende, om inte lagen säger något annat.
§ 14

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och
ersättare före sammanträdet. Kallelse och handlingar tillgängliggörs digitalt.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
För att ge allmänheten möjlighet att ta del av ärendena som fullmäktige ska
behandla finns digitala hjälpmedel tillgängliga i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor ska göras tillgängliga för samtliga ledamöter och
ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
§ 15

En ledamot som helt eller delvis inte kan delta på sammanträdet, ska snarast
anmäla detta till kommunkansliet. Kansliet kallar in den ersättare som står i tur att
tjänstgöra.
§ 16

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde,
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare som kallats till
tjänstgöring.
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§ 17

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som lämnar sammanträdet och avbryter
tjänstgöringen ska anmäla detta till ordföranden. Ordföranden tillkännager vem
som ska tjänstgöra i ledamotens ställe. Ordföranden beaktar då att den som
ersätter, inte bör inträda i tjänstgöring under pågående behandling av ett ärende.
§ 18

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Grundregeln är att ledamot eller
ersättare ej får träda in och tjänstgöra under pågående handläggning av ett ärende.
Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under
pågående handläggning av ett ärende.
Upprop
§ 19

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje sammanträde låter
ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats ska
ledamoten anmäla sig hos ordföranden. Ordföranden tillkännager närvaron och
låter ledamoten tjänstgöra. Ledamot får ej annat än tillfälligtvis lämna
sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden.
Protokolljusterare
§ 20

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har gjorts, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall
biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
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Turordning för handläggning av ärendena
§ 21

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kallelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i kallelsen. (Kommunfullmäktige kan endast i särskilda
undantagsfall ta ställning till ärenden som inte är beredda eller kungjorda. Se KL 5
kap 29-33 §§).
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
§ 22

Rätt att delta i överläggning i ärende har:
-

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd
vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.

-

Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation
eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av
svaret.

-

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2 § KL, när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

§ 23

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna ska alltid ges tillfälle att
yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. Revisorerna får också
delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas
egen förvaltning.
§ 24

Ordföranden låter i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice
ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställa hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
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Vid samverkan i gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla ordföranden och vice
ordförandena i den gemensamma nämnden samt anställda i de samverkande
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdet.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
§ 25

Kommundirektör, stadsjurist och kommunfullmäktiges sekreterare får delta i
överläggningen i alla ärenden.
§ 26

När ett medborgarförslag ska behandlas slutligt av kommunfullmäktige ska
förslagsställaren bjudas in till sammanträdet och har inför behandlingen av
ärendet rätt att yttra sig. Yttranden/anförandet får i tid uppgå till högst fem
minuter.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 27

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar begär ordet. Ordföranden
upprättar talarlistan och ger ordet i den ordning som ledamot anmält sig.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har rätt till kort inlägg för
replik och kontrareplik på högst två minuter (dubbel replikrätt). Replik ska
begäras under ett anförande och ges omedelbart efter anförandet. Ledamot får ge
högst två repliker på samma anförande. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna
sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden
ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter
tillsägelse. Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet om oordning
uppstår som inte kan avstyras.
Yrkanden
§ 28

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med
ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte
fullmäktige enhälligt beslutar att medge det.
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Om ordförande anser att det behövs, ska den ledamot som har framställt ett
yrkande, lämna det skriftligt till presidiet.
Avstå från att delta i beslut
§ 29

En ledamot som vill avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan
anmälan, anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstningar
§ 30

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna
avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden
avger alltid sin röst sist.
När omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
Valsedlar
§ 31

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig:
1. Om den upptar namnet på någon som inte är valbar
2. Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
3. Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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Motioner
§ 32

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera
ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
Om en i huvudsak likalydande motion behandlats i kommunen under de senaste
två åren, tas motionen inte upp till behandling.
En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet. En motion får också
lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Medborgarförslag
§ 33

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom
medborgarförslag. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt. Namn, adress och
telefonnummer ska anges.
Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet,
antingen via vanlig post, e-post eller e-tjänst.
Ett medborgarförslag kan inte lämnas in via Facebook eller andra sociala medier.
1.

Ett medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda personer, inte av någon
förening eller organisation.

2.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

3.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger
inom fullmäktiges befogenhetsområde.

4.

Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag behandlats i kommunen
under de senaste två åren, tas förslaget inte upp till behandling.
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5.

Medborgarförslag får inte vara diskriminerande eller kränkande och får inte
strida mot lag eller annan författning. Medborgarförslag får inte heller
omfatta myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende.

6.

Om medborgarförslaget har karaktären av att vara en synpunkt behöver
fullmäktige inte överlämna ärendet till nämnd för beredning utan äger rätt att
besluta att förslaget istället ska hanteras via kommunens system för
synpunktshantering.

Förslagsställaren meddelas om medborgarförslaget inte kan tas upp till behandling
enligt ovan (punkt 1-5), vilket avgörs av fullmäktiges presidium.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. I de fall medborgarförslaget
överlämnats till kommunstyrelsen eller en nämnd för beslut, gäller
bestämmelserna i kommunstyrelsens eller nämndens reglemente.
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att
delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Företagens initiativrätt
§ 34

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2 § KL får väcka ärenden i
kommunfullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
fullmäktige får ta ställning till.
Interpellationer
§ 35

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering.
Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges eller en nämnds
handläggning. De får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild. Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter som är av större
intresse för kommunen. Den ska ges in till kommunkansliet senast klockan 08.00
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måndagen två veckor före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa
den.
Interpellationer får ställas till ordföranden, vice ordföranden och andre vice
ordföranden i nämnd.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation ska besvaras under det sammanträde till vilket den är ställd.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt.
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör
tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. Svaret ska lämnas till kansliet i god tid
så att det kan delges till alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige senast
klockan 16:00 torsdagen veckan före det sammanträde vid vilket interpellationen
ska besvaras.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses 10 kap 2 §
KL, får den ordföranden till vilken interpellationen har ställts, överlämna till en av
fullmäktige utsett ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det
tillfället.
Interpellationsdebatten inleds med att interpellanten redovisar för sin
interpellation. Därefter besvaras den av den som interpellationen ställts till.
Interpellanten får därefter möjlighet att kommentera svaret innan ordet är fritt.
Frågor
§ 36

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Frågan
ska vara kortfattad och i princip kunna besvaras med ja eller nej. En fråga ska ha
ett bestämt innehåll. Syftet med en fråga är att inhämta upplysningar.
Den ska ges in före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 35 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
Frågor får ställas till ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden i
nämnd.
Endast frågeställaren och den som ska besvara frågan får delta i debatten.
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En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredning av ärendena
§ 37

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Återredovisning
§ 38

Fullmäktige beslutar om formerna och omfattningen av nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige har lämnat.
Valberedning
§ 39

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av fem
ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid
samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid de har valts att
vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Justering av protokoll
§ 40

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde
justerar varje ordförande sina paragrafer i protokollet.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
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Reservation
§ 41

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag då beslutet fattades.
Expediering och publicering
§ 42

Protokollet ska göras tillgängligt på kommunens webbplats.
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Ordföranden undertecknar och fullmäktiges sekreterare kontrasignerar
fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges
namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
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Bestämmelser om arvoden och traktamenten
med mera till förtroendevalda i Mariestads
kommun
Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser
§1

Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i
beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga
nämnder och i avdelningar och organ för beredning, som inrättats enligt
kommunallagen, samt för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 12 kap 4 §
kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till mer än 50
procent delägda aktiebolag. Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd
och oppositionsråd finns, utöver vad som framgår av detta reglemente, särskilda
bestämmelser. Med sådana råd avses här förtroendevald som ägnar hälften av sin
arbetstid åt uppdrag för kommunen.
§2

Ersättningsformer

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode,
förrättningsersättning, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan
också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt
de grunder som anges i §§ 10-13.
§3

Ersättningarnas storlek

Kommunfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning
enligt § 4, §§ 6-8.
§4

Årsarvoden

Årsarvoden utgår till de kommunala förtroendevalda som anges under avsnitt B. Avgår
förtroendevald som är berättigad till årsarvode under tjänstgöringsperioden fördelas
arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe i förhållande till den tid varunder
var och en av dem innehaft uppdraget.
§5

Sammanträden

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i
första paragrafen där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller
där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens regler.
§6

Inläsningsarvode

Inläsningsarvode erhålls för sammanträden i socialnämndens arbetsutskott för
individärenden. Inläsningsarvode utgår inte för de sammanträden där socialnämndens
arbetsutskott behandlar ”ordinarie” ärenden inför nämndens sammanträde.
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Arvodet uppgår 500 kronor per sammanträde. Arvodet avser socialnämndens
arbetsutskotts ordinarie ledamöter. Ersättare erhåller samma arvode vid de tillfällen då
de tjänstgör vid arbetsutskottets sammanträde för individärenden. Ordförande och vice
ordförande erhåller inte inläsningsarvode då de har arvodering för sitt
ordförandeuppdrag.
Samtliga tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott är berättigade
till inläsningsarvode om 350 kronor per sammanträde.
§7

Ersättare

Ersättare, som tjänstgör i stället för ledamot, erhåller ersättning efter samma
grunder som gäller för ledamot. Ersättare som – utan att tjänstgöra i ordinarie
ledamots ställe – deltar i sammanträde med styrelse eller nämnd erhåller helt
sammanträdesarvode. Ej tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige erhåller
inte sammanträdesarvode.
§8

Resekostnadsersättning

Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår enligt de
grunder som fastställts för kommunens personal, om avståendet från den
förtroendevaldes fasta bostad eller hens arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger
tre kilometer. Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom
kommunen utgår enligt samma grunder som för kommunens personal.
§9

Förrättning

Med förrättning avses i dessa bestämmelser:
1. Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.
2. Protokolljustering då särskild tid och plats bestämts.
3. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen.
4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det som den
förtroendevalde själv tillhör.
5. Sammankomst med samrådsorgan i vilket kommunen är representerad.
6. Överläggning med sektorchef eller annan anställd vid det kommunala organ
den förtroendevalde själv tillhör.
7. Besiktning eller inspektion.
8. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
9. Medverkan i granskning inom ramen för revisionsuppdrag.
10. Presidiemöten i MTG-nämnderna (för att tillgodose oppositionens intresse av
insyn).
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För ersättning enligt punkterna 2-9 krävs särskilt uppdrag.
Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, styrelse eller nämnd är inte
berättigade till ersättning för förrättning enligt punkterna 2, 4, 6 och 10. Detta gäller
även förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremot har de rätt
att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst vid samtliga punkter i detta stycke.
Detta gäller dock inte kommunalråd och oppositionsråd som fullgör sådana
uppdrag på minst fyrtio procent av en heltid.
Kommunfullmäktiges ordförande är berättigad till förrättningsarvode med maximalt
tre timmar vid de tillfällen då representationen innefattar förberedelser, t.ex. inläsning
av litteratur och vid längre tal. Förrättningsarvode vid representation gäller enbart
kommunfullmäktiges ordförande och fullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande då de
träder i ordförandes ställe.
§ 10

Förrättningsersättning

Arvode och resekostnadsersättning till den som deltar i förrättning utgår enligt samma
grunder som för sammanträde.
Begäran om ersättning för förrättning som är äldre än fyra månader ersätts inte.
§ 11

Barntillsynskostnader

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget som förtroendevald.
Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår
ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år. Om särskilda skäl föreligger
kan ersättning även utgå för äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende, såvida inte denne har förlorat inkomst för att kunna vara barnvakt
åt den förtroendevaldes barn. Ersättning utgår inte heller för tid då barnet vistas
inom den ordinarie barnomsorg som den förtroendevalde anlitar eller när den
förtroendevalde erhåller ersättning för inkomstförlust.
Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn ska meddela administrativa
enheten vem som anlitats för barntillsyn (namn, adress och personnummer).
Personen ersätts av kommunen med ett arvode om 200 kronor för varje påbörjad
barntillsynstimme. För att ersättningen ska kunna utbetalas ska blanketten om
kontoanmälan fyllas i och skickas till Nordea. Ersättningsberättigad tid ska motsvara
sammanträdes- eller förrättningstiden med tillägg av en timme.
§ 12

Vård av funktionshindrad

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av
funktionshindrad person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte
för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.
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§ 13

Funktionshindrad förtroendevald

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning
av handlingar och liknande.
§ 14

Ersättning för övriga kostnader

För andra utgifter än som avses i §§ 10-12 utgår ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dem. Ersättning utgår inte då den
förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller
dylikt kunnat förhindra kostnaderna. Frågan om ersättning enligt denna paragraf
prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsen.
§ 15

Begäran om ersättning enligt §§ 8-13 samt attest

För att erhålla ersättning enligt §§ 8-13 ska ordföranden i berörd nämnd attestera den
förtroendevaldes begäran om arvode eller ersättningar. Den förtroendevalde lämnar
därefter begäran om ersättningar till sekreteraren i respektive nämnd.
För att ordföranden ska erhålla ersättning ska vice ordförande i berörd nämnd attestera
ordförandens begäran om arvode eller ersättningar. I händelse av att endast en av dessa
deltar på sammanträdet, ska den person som utsetts att justera protokollet attestera
ordförandens/vice ordförandens närvaro.
Arvodesunderlag som är attesterat av ordförande eller vice ordförande är godkänt och
behöver inte prövas av lönekontoret.
§ 16

Särskilda regler för förtroendeuppdrag som omfattar minst 40 procent

av en heltid
Sjukfrånvaro/Föräldraledighet

För förtroendeuppdraget gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet som
vid anställning. Det innebär att sjuklönelagens och föräldraledighetslagens regler, liksom
AB (Allmänna bestämmelser) ska tillämpas.
Semester/semesterersättning

Förtroendevald är berättigad till ledighet för semester utan avdrag på årsarvodet under
samma antal dagar som gäller för anställda enligt kommunalt avtal. Semesterersättning
ska inte utgå. Rätt att spara semester föreligger inte.
§ 17

Reducering av årsarvode – alla förtroendeuppdrag med årsarvode

Om förtroendevald med årsarvode inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid än
en månad, ska årsarvodet reduceras i motsvarande mån.
Vid längre frånvaro ska en ersättare utses av kommunfullmäktige så snart det är
möjligt. Ersättaren är berättigad till motsvarande ersättning för uppdraget som den
person som ersätts.
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§ 18

Tolkning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och bestämmelserna
om ersättning för förlorad arbetsförtjänst avgörs av kommunstyrelsen, personalchef
samt lönechef med följande ansvarsfördelning:
Kommunstyrelsen

Ansvarar för särskild tolkning och tillämpning vid principiella frågeställningar samt
beslutar då det råder olika uppfattningar om regelverkets tillämpning.
HR-chef

Ansvarar för allmän tillämpning och tolkning av regelverket. Vid frågeställningar där
HR-chefen inte kan tolka regelverket ska ärendet lyftas till kommunstyrelsen.
Lönechef

Ansvarar för granskning av förtroendevaldas intyg för beräkning av ersättning för
förlorad arbetsinkomst. Är intyget komplett ska den förtroendevalde meddelas detta.
Är intyget ofullständigt ska den förtroendevalde meddelas vilka uppgifter som ska
kompletteras innan ersättning kan utbetalas. Lönechefen ansvarar för att ersättning
inte utbetalas om inkomstunderlaget är äldre än tolv månader eller om
inkomstunderlaget är bristfälligt.
Attesterat underlag avseende arvode omfattas inte av lönechefens granskningsplikt.

Kapitel 2 – Arvodesnivåer
§1

Sammanträdes- och förrättningsarvoden

Sammanträdes- och förrättningsarvoden utgår med 0,235 procent av
kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode, dock högst för åtta timmar per
sammanträdesdag. Arvodet utgår för varje påbörjad timme med helt timarvode.
Detta gäller för sammanträde/ förrättning både dagtid och kvällstid.
Timersättningen ska räknas upp efter varje justering av riksdagsmannaarvodet.
För första timman utgår dubbelt sammanträdesarvode till samtliga närvarande, dock inte till
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige.
§2

Årsarvoden

Årsarvoden utgår med följande belopp till nedan angivna kommunala förtroendemän:
Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd. Beloppet är 100 procent.
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2. Kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, är berättigad till
ersättning som motsvarar 80 procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande
enligt första punkten.
3. Kommunstyrelsens vice ordförande är berättigad till ersättning som motsvarar 50
procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande enligt första punkten.
4. Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (utom ordföranden, vice ordföranden och
andre vice ordföranden) är berättigade till årsarvode som motsvarar 15 procent av
ersättningen till kommunstyrelsens ordförande.

5. Ovanstående arvodesnivå avser 100 procent av riksdagsledamöternas arvode.
6. För aktuella nivåer avseende riksdagsledamöternas arvoden, se www.riksdagen.se.
7. Arvodet kan fördelas mellan ordinarie ledamot och ersättare efter
överenskommelse. Anmälan ska i så fall göras till personalenheten i god tid före
utbetalningen.
Övrigt

Ersättare som tjänstgör vid sammanträde med arbetsutskottet istället för ordföranden
eller förste vice ordföranden, är berättigad till ett särskilt arvode om 334 kronor1 per
sammanträde utöver sammanträdesersättningen.
Ersättningen under denna punkt (Övrigt) ska räknas upp efter varje lönerevision med
medelvärdet (uttryckt i procent) av löneökningen för de anställda i kommunen.

Övriga styrelser och nämnder, procent av kommunalrådsarvodet
Ordförande
Socialnämnden

25

Utbildningsnämnden

23

Miljö- och byggnadsnämnden(Mariestads representant i presidiet)

10

Tekniska nämnden (Mariestads representant i presidiet)

17

Vice ordförande
Socialnämnden

20

Utbildningsnämnden

18

Oppositionens representant i MTG-nämnder
Tekniska nämnden

5

Miljö- och byggnadsnämnden

5

2019 är basår och beräkningen av ökningen för kommande år enligt andra stycket beräknas på beloppet för
basåret.
1
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Fullmäktige och revision
Kommunfullmäktiges ordförande

10

Kommunfullmäktiges vice ordföranden

5

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande

3

Revisor av kommunens räkenskaper, ordföranden

5

Revisor av kommunens räkenskaper, vice ordförande

4

Revisor av kommunens räkenskaper, ledamot

3

Kommunens bolag
VÄNERENERGI
Ordförande

10

Vice ordförande

6

Ledamöter (ersättning enligt punkt A ovan)
Lekmannarevisor

0,6

MARIEHUS AB
Ordförande

10

Vice ordförande

6

Ledamöter (ersättning enligt punkt A ovan)
Lekmannarevisor

0,6

Ovannämnda arvoden inkluderar ersättning för motsvarande uppdrag i VänerEnergi
AB:s och Mariehus AB:s dotterbolag.
§ 3 Särskilt sammanträdesarvode

Till ledamot och tjänstgörande ersättare som tjänstgör som ordförande ska – utöver
sammanträdesarvodet – utgå ett särskilt sammanträdesarvode på 3342 kronor.
Nyssnämnt extra arvode ska dock inte utgå till förtroendevald som erhåller årsarvode.
Ordföranden och vice ordföranden i valnämnden är berättigad till extra arvode enligt
första stycket.
Ersättningen under denna punkt ska räknas upp efter varje lönerevision med
medelvärdet (uttryckt i procent) av löneökningen för de anställda i kommunen.

2019 är basår och beräkningen av ökningen för kommande år enligt tredje stycket beräknas på beloppet för
basåret.
2
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Kapitel 3 - Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda för
förlorad arbetsförtjänst
§1

Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst föreligger vid förrättning enligt § 9 i första
delen av ”Bestämmelser om arvoden och traktamenten till förtroendevalda i Mariestads
kommun” samt i enlighet med kommunens regler för kurser och konferenser för
förtroendevalda.
§2

Arbetsinkomst

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per timme
som baseras på den faktiska ekonomiska förlusten, dock högst 0,61 procent
kommun-styrelsens ordförandes månadsarvode. I arbetsinkomsten inräknas
eventuell semesterersättning, ob- tillägg, skifttillägg och motsvarande ersättningar.
Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ska styrkas med intyg från
arbetsgivare.
Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst kan utbetalas från och med en timma
före till och med en timma efter sammanträdets/förrättningens början och slut.
Förlorad arbetsförtjänst ska kunna styrkas.
§3

Ersättningsgrundande inkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst räknas fram enligt följande grunder:
Anställda

Ersättningen grundas på löneuppgift (månadsinkomst), som ska vara styrkt av
arbetsgivare.
Egenföretagare

Med ”Egenföretagare” avses ägare till enskild firma alternativt delägare i
handelsbolag.
Egenföretagares ersättning grundas på månadsinkomsten i verksamheten.
Månadsinkomsten ska styrkas genom intyg av revisor. Med egenföretagare avses
personer som innehar F-skattsedel eller som efter en individuell prövning har bedömts
tillhöra denna yrkeskategori av personalchefen.
Om inkomstbortfallet inte kan styrkas på detta sätt ska inkomstbortfallet grundas
på den årsinkomst som har anmälts till Försäkringskassan eller inkomsten (netto)
enligt den senaste till Skattemyndigheten inlämnade självdeklarationen. Bestyrkt
kopia på anmälan till Försäkringskassan alternativt på självdeklarationen ska i så
fall ges in till kommunledningskontoret.
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Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning

I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller
föräldrapenning grundas ersättningen på det belopp som den förtroendevalde gått miste
om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp ska styrkas med intyg från ansvarig kassa.
Den förtroendevalde ansvarar själv för Försäkringskassans prövning om det är möjligt
att fullfölja uppdraget under pågående sjukskrivning.
Förlorad ekonomisk förmån

Såsom ersättningsberättigad tid ska även betraktas sådan frånvaro från arbetsplats där
den förtroendevalde ej belastas med löneavdrag men förlorar inarbetad flextid,
komptid eller motsvarande. Förtroendevald ska kunna styrka förlust av förmån.
Rätt till ersättning föreligger även för tid då den förtroendevalde är frånvarande från
arbetsplatsen utan att belastas med löneavdrag men som hen har att arbeta in på
annan tid utan lön. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att det föreligger
ett särskilt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om att den förtroendevalde
fullgör arbetet på annan tid på grund av uppdraget. Arbetsgivaren ska intyga att
särskilt avtal finns.
Schemalagd arbetstid

Förtroendevald är berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid de
tillfällen ett sammanträde med nämnd, styrelse eller arbetsutskott, i direkt
anslutning, föregås eller efterföljs av ett schemalagt arbetspass. Detta gäller även
annan förrättning som, i direkt anslutning, föregås eller efterföljs av schemalagt
arbetspass. Arbetstiden ska styrkas med schema från arbetsgivaren.
Med detta avses till exempel att en förtroendevald arbetar natten innan ett
sammanträde med nämnd/arbetsutskott som börjar på morgonen/förmiddagen
efter arbetspasset. Den förtroendevalda är då berättigad till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst för de timmar som hen skulle arbetat natten innan sammanträdet.
Denna möjlighet till ersättning gäller endast för ledamöter samt tjänstgörande
ersättare.
Visstidsanställda med timlön

Visstidsanställda med timlön som inte kan stå till arbetsgivarens förfogande vid
sammanträden och annan förrättning har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Ersättningen avser den faktiska tiden som sammanträdet eller förrättningen pågår.
Schablonberäknad inkomst

Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare
redovisade alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en
schablonmässigt bestämd årsinkomst motsvarande 40 procent av
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. Det angivna beloppet inkluderar
semesterersättning och övriga ersättningar enligt första paragrafen.
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§4

Inlämning av inkomstunderlag

Inkomstuppgift ska lämnas in årligen i januari månad. Anmält belopp kan inte
justeras retroaktivt. Lönekontoret betalar inte ut ersättning för förlorad
arbetsförtjänst om inkomstunderlaget är äldre än tolv månader.
§5

Högsta antal timmar

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut för högst åtta timmar per dag. Om en
förtroendevald, som har schemalagd arbetstid – med intyg från arbetsgivaren – visar att
arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar per dag, betalas ersättning ut även för
denna tid. Arbetsgivarintyg ska lämnas in samtidigt som ersättning begärs.
§6

Ändrade inkomstförhållanden

Inkomständringar ska anmälas och styrkas på samma sätt som gäller när inkomstuppgift
lämnas första gången.
§7

Arvoden och ersättningar beräknas av lönekontoret

Arvoden och ersättningar beräknas av lönekontoret.
Lönekontoret beräknar och betalar in ersättningen för förlorad pension i enlighet
med reglerna för tjänstepension.
§8

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst

Begäran om ersättning ska lämnas in till den nämndförvaltning som den förtroendevalde
tillhör. Förtroendevald som tillhör kommunfullmäktige ska lämna in sin begäran om
ersättning till administrativa enheten. Kommunens blankett ska användas.
Det är alltid ordföranden i berörd nämnd som attesterar förtroendevalds begäran om
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det är alltid vice ordföranden i berörd nämnd
som attesterar ordförandes begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I
händelse av att endast en ordförande har deltagit på det sammanträde som ligger till
grund för begäran om förlorad arbetsförtjänst, ska den person som utsetts att justera
protokollet attestera ordförandens/vice ordförandens begäran om ersättning för
förlorad arbetsförtjänst.
§9

När ska begäran om ersättning lämnas in

Begäran om ersättning ska lämnas in så snart som möjligt.
Inkomstbortfall som är äldre än fyra månader ersätts som huvudregel inte.
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§ 10

Förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår i
form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4.5 procent
av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den
förtroendevalde har erhållit när hen har utfört förtroendeuppdrag i kommunen. För att
ersättningen ska utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att förtroendeuppdraget har
medfört minskade pensionsavgifter.
Pensionsavgifterna sätts in på pensionsförsäkring i KPA pension AB. Genom betalning
av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den
förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.
För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha
anställning ska i stället för första och andra stycket gälla följande: Den förtroendevald
som kan styrka att pensionsförmån har förlorats, har rätt till ersättning för förlorad
pensionsförmån med verifierat belopp.
Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt andra stycket ska framställas
senast vid utgången av mars månad året efter det år till vilket förlusten hänför sig.
Begäran om ersättning enligt tredje stycket ska framställas senast i samband med
pensionering, dock senast två år från pensionstillfället.
§ 11

Gemensamma bestämmelser

Rätten till ersättning enligt §§ 2-10 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses
skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning
till sammanträdet eller motsvarande aktivitet.
Rätten till ersättning enligt §§ 2-10 omfattar tid för resa till eller från sammanträdet eller
motsvarande aktivitet och tid för praktiska förberedelser i anslutning till
sammanträdet/aktiviteten.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med mera
eller för styrkta förlorade pensionsförmåner om schablonersättning tidigare har betalats
ut för den förlorade inkomsten.
§ 12

Tjänstgörande ersättare

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån eller semesterförmån ska även
utgå till närvarande icke tjänstgörande ersättare vid sammanträde i styrelse eller nämnd.
Sådan ersättning utgår inte vid sammanträde med kommunfullmäktige.
§ 13

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd som fullgör sådana uppdrag på minst fyrtio procent
av en heltid är inte berättigade till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Kommunstyrelsen
Ks § 83

Dnr 2021/00383

Motion om att delta i projektet Vintercyklist
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Vänsterpartiet genom Britta Wänström lämnade in ”Motion om att delta i
”Vintercyklist” till kommunfullmäktige. Motionären föreslår att Mariestads kommun
deltar i projektet ”Vintercyklist” vintern 2022/2023.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 88, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning. Nämnden uppmanandes vid behov att samråda
med övriga berörda verksamheter. Motionen har beretts av sektor samhällsbyggnad i
samråd med folkhälsostrateg. Ärendet har därefter hanterats av folkhälsorådet.
Projektet ”Vintercyklist” anordnas sedan 2016 av Västra Götalandsregionen och har
som syfte att öka andelen cyklister som använder cykel även under vinterhalvåret.
Genom att bistå cyklister med dubbdäck och reflexväst är målet att Vintercyklisten
ska bidra till mer hållbara persontransportmönster. Utöver det syftar projektet även
till att samla in synpunkter på vinterväghållning för att ge deltagande kommuner
underlag till förbättringsåtgärder.
Deltagarna i projektet får dubbdäck till sin cykel (inklusive montering) samt en
reflexväst. Detta finansieras av respektive kommun. Deltagarna å sin sida förbinder
sig att cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan under projektperioden och
att under projektperioden rapportera sina upplevelser av vinterväghållningen till
kommunen via en app. Under 2021/2022 sträcker sig projektperioden från 1
december till 1 mars.
Projektet erbjuder, via Västtrafik, kommunerna ett färdigt koncept för
kommunikation och upplägg så att det blir enkelt för alla intresserade kommuner att
medverka. Den lokala projektledaren tar hand om ansökningar och urval samt ev.
inköp/upphandling av däck beroende på om man väljer att upphandla lokalt eller
ansluta sig till en central upphandling. Medverkande kommuner bestämmer själva
hur många platser man erbjuder och bekostar vinterdäck och däckbyte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 2

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Bedömning ur ekonomisk dimension

Varje person som deltar i Vintercyklisten tilldelas ett par vinterdäck till cykeln
inklusive byte samt en reflexväst. Kostanden för detta står kommunen för. I
närliggande kommuner som deltagit i Vintercyklisten tidigare har detta uppgått till
cirka 1 300 kronor per deltagare. Slutkostnaden avgörs av upphandling samt hur
många deltagare kommunen väljer att projektet ska inrymma.
Om omfattningen blir 20 deltagare blir materialkostnaden utefter uppskattad kostnad
totalt 20 x 1 300 kronor = 26 000 kronor.
Utöver materialkostnad tillkommer personalkostnad för den som utses till
projektledare. Närliggande kommuner uppskattar att tidsåtgången för projektledaren
varit ca 30 h. Energi- och klimatrådgivningen (EKR) arbetar riktat mot invånare
bland annat för att uppmuntra till klimatmässigt hållbara val. EKR bedöms därför
vara en lämplig projektledare för ”Vintercyklist” i Mariestad, och utför uppdraget
inom ramen för befintlig tjänst. Inga extra personalkostnader tillkommer således.
Utöver materialkostnad tillkommer personalkostnad för projektledare. Närliggande
kommuner uppskattar att tidsåtgången för projektledaren varit ungefär 30 h
beroende på antal sökande. Energi- och klimatrådgivningen (EKR) arbetar riktat mot
invånare bland annat för att uppmuntra till klimatmässigt hållbara val. EKR bedöms
därför kunna vara en lämplig projektledare för ”Vintercyklist” i Mariestad.
Bedömning ur miljömässig dimension

Ett ökat cyklande bland invånarna i Mariestad har en positiv inverkan på miljön i de
fall cyklandet sker i stället för fossildriven transport. Mariestads kommun genomför
stora satsningar på en omställning till hållbara transporter bland annat genom
ElectriVillage. Detta syns även i kommunens strategi för Agenda 2030 där cyklande
framhålls som en viktig del i detta. Strategin lyfter bland annat beteendeförändringar
som ett viktigt område att arbeta med för att få fler att cykla, vilket stämmer väl in på
syftet med ”Vintercyklist”.
Bedömning ur social dimension

I Strategi för Agenda 2030 framgår att Mariestad vill och kan prioritera
hälsofrämjande åtgärder och åtgärder som i förebyggande syfte bidrar till
samhällsekonomiska besparingar. Att fler cyklar större delar av året kan förväntas ha
hälsofrämjande effekter och därigenom leda till samhällsekonomiska besparingar
framöver. Då deltagarna i projekt ”Vintercyklist” tilldelas material kostnadsfritt har
projektet också möjlighet att bidra till en hälsofrämjande livsstil hos personer som
annars inte hade haft ekonomiska förutsättningar att skaffa sig den utrustning som
vintercyklande kan kräva.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) och Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till
motionen.
Henrik Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2022-05-18

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 139/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-29
Protokollsutdrag folkhälsorådet § 17/22
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-20
Protokollsutdrag Kf § 88/21
Motionen
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Folkhälsostrateg, Linnea Wiljén)
(Samhällsbyggnadschef, Tommy Jingfors)
(Näringslivsutvecklare, Anna Söderman)
(Miljöstrateg, Hanna Jansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2022-04-29
Dnr: KS 2021/00383
Sida: 1 (3)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Motion om att delta i projektet Vintercyklist
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bakgrund
Vänsterpartiet genom Britta Wänström lämnade in ”Motion om att delta i
”Vintercyklist” till kommunfullmäktige. Motionären föreslår att Mariestads
kommun deltar i projektet ”Vintercyklist” vintern 2022/2023.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 88, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Nämnden uppmanandes vid behov
att samråda med övriga berörda verksamheter. Motionen har beretts av sektor
samhällsbyggnad i samråd med folkhälsostrateg. Ärendet har därefter hanterats
av folkhälsorådet.
Projektet ”Vintercyklist ” anordnas sedan 2016 av Västra
Götalandsregionen och har som syfte att öka andelen cyklister som
använder cykel även under vinterhalvåret. Genom att bistå cyklister
med dubbdäck och reflexväst är målet att Vintercyklisten ska bidra till
mer hållbara persontransportmönster. Utöver det syftar projektet
även till att samla in synpunkter på vinterväghållning för att ge
deltagande kommuner underlag till förbättringsåtgärder.
Deltagarna i projektet får dubbdäck till sin cykel (inklusive montering)
samt en reflexväst. Detta finansieras av respektive kommun.
Deltagarna å sin sida förbinder sig att cykla till och från jobbet minst
tre dagar i veckan under projektperioden och att under
projektperioden rapportera sina upplevelser av vinterväghållningen till
kommunen via en app. Under 2021/2022 sträcker sig projektperioden
från 1 december till 1 mars.
Projektet erbjuder, via Västtrafik, kommunerna ett färdigt koncept för
kommunikation och upplägg så att det blir enkelt för alla intresserade
kommuner att medverka. Den lokala projektledaren tar hand om
ansökningar och urval samt ev. inköp/upphandling av däck beroende
på om man väljer att upphandla lokalt eller ansluta sig till en central
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upphandling. Medverkande kommuner bestämmer själva hur många
platser man erbjuder och bekostar vinterdäck och däckbyte.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Varje person som deltar i Vintercyklisten tilldelas ett par vinterdäck till
cykeln inklusive byte samt en reflexväst. Kostanden för detta står
kommunen för. I närliggande kommuner som deltagit i Vintercyklisten
tidigare har detta uppgått till cirka 1 300 kronor per deltagare.
Slutkostnaden avgörs av upphandling samt hur många deltagare
kommunen väljer att projektet ska inrymma.
Om omfattningen blir 20 deltagare blir materialkostnaden utefter
uppskattad kostnad totalt 20 x 1 300 kronor = 26 000 kr.
Utöver materialkostnad tillkommer personalkostnad för den som
utses till projektledare. Närliggande kommuner uppskattar att
tidsåtgången för projektledaren varit ca 30 h. Energi- och
klimatrådgivningen (EKR) arbetar riktat mot invånare bland annat för
att uppmuntra till klimatmässigt hållbara val. EKR bedöms därför
vara en lämplig projektledare för ”Vintercyklist” i Mariestad, och
utför uppdraget inom ramen för befintlig tjänst. Inga extra
personalkostnader tillkommer således. Utöver materialkostnad
tillkommer personalkostnad för projektledare. Närliggande
kommuner uppskattar att tidsåtgången för projektledaren varit
ungefär 30 h beroende på antal sökande. Energi- och
klimatrådgivningen (EKR) arbetar riktat mot invånare bland annat för
att uppmuntra till klimatmässigt hållbara val. EKR bedöms därför
kunna vara en lämplig projektledare för ”Vintercyklist” i Mariestad.
Bedömning ur miljömässig dimension

Ett ökat cyklande bland invånarna i Mariestad har en positiv inverkan på miljön
i de fall cyklandet sker i stället för fossildriven transport. Mariestads kommun
genomför stora satsningar på en omställning till hållbara transporter bland
annat genom ElectriVillage. Detta syns även i kommunens strategi för Agenda
2030 där cyklande framhålls som en viktig del i detta. Strategin lyfter bland
annat beteendeförändringar som ett viktigt område att arbeta med för att få fler
att cykla, vilket stämmer väl in på syftet med ”Vintercyklist”.
Bedömning ur social dimension

I Strategi för Agenda 2030 framgår att Mariestad vill och kan prioritera
hälsofrämjande åtgärder och åtgärder som i förebyggande syfte bidrar till
samhällsekonomiska besparingar. Att fler cyklar större delar av året kan
förväntas ha hälsofrämjande effekter och därigenom leda till
samhällsekonomiska besparingar framöver. Då deltagarna i projekt
”Vintercyklist” tilldelas material kostnadsfritt har projektet också möjlighet att
bidra till en hälsofrämjande livsstil hos personer som annars inte hade haft
ekonomiska förutsättningar att skaffa sig den utrustning som vintercyklande
kan kräva.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-29
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Protokollsutdrag folkhälsorådet § 17/22
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-20
Protokollsutdrag kf § 88/21
Motionen

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Folkhälsostrateg Linnéa Wiljén
Samhällsbyggnadschef Per Garenius
Näringslivsutvecklare Anna Söderman
Miljöstrateg Hanna Jansson

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-06

Folkhälsorådet
Ks § 17

Dnr 2021/00383

Motion om att delta i projektet Vintercyklist
Beslut

1. Folkhälsorådet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
2. Folkhälsorådet beslutar att föreslagen finansiering på 26 000 kronor ställs till
folkhälsorådets medel till förfogande.
Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Vänsterpartiet genom Britta Wänström har inkommit med förslag om att
Mariestads kommun deltar i projektet ”Vintercyklist” vintern 2022/2023.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet bereds inom sektor samhällsbyggnad i samråd med folkhälsostrateg och
tillställs därför även folkhälsorådet gällande beslut kring finansiering om 26 000
kronor.
Projektet ”Vintercyklist” anordnas sedan 2016 av Västra Götalandsregionen och har
som syfte att öka andelen cyklister som använder cykel även under vinterhalvåret.
Genom att bistå cyklister med dubbdäck och reflexväst är målet att Vintercyklisten
ska bidra till mer hållbara persontransportmönster. Utöver det syftar projektet även
till att samla in synpunkter på vinterväghållning för att ge deltagande kommuner
underlag till förbättringsåtgärder.
Deltagarna i projektet får dubbdäck till sin cykel (inklusive montering) samt en
reflexväst. Detta finansieras av respektive kommun. Deltagarna å sin sida förbinder
sig att cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan under projektperioden och
att under projektperioden rapportera sina upplevelser av vinterväghållningen till
kommunen via en app. Under 2021/2022 sträcker sig projektperioden från 1
december till 1 mars.
Projektet erbjuder, via Västtrafik, kommunerna ett färdigt koncept för
kommunikation och upplägg så att det blir enkelt för alla intresserade kommuner att
medverka. Den lokala projektledaren tar hand om ansökningar och urval samt ev.
inköp/upphandling av däck beroende på om man väljer att upphandla lokalt eller
ansluta sig till en central upphandling. Medverkande kommuner bestämmer själva
hur många platser som erbjuds och bekostar vinterdäck och däckbyte.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Varje person som deltar i Vintercyklisten tilldelas ett par vinterdäck till cykeln
inklusive byte samt en reflexväst. Kostanden för detta står kommunen för. I
närliggande kommuner som deltagit i Vintercyklisten tidigare har detta uppgått till ca
1300 kr/deltagare. Slutkostnaden avgörs av upphandling samt hur många deltagare
kommunen väljer att projektet ska inrymma.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Om omfattningen blir 20 deltagare, vilket tjänsteskrivelsen föreslår, blir
materialkostnaden utefter uppskattad kostnad totalt 20 st x 1300 kr/st = 26 000 kr.
Utöver materialkostnad tillkommer personalkostnad för den som utses till
projektledare. Närliggande kommuner uppskattar att tidsåtgången för projektledaren
varit ca 30 h. Energi- och klimatrådgivningen (EKR) arbetar riktat mot invånare
bland annat för att uppmuntra till klimatmässigt hållbara val. EKR bedöms därför
vara en lämplig projektledare för ”Vintercyklist” i Mariestad, och utför uppdraget
inom ramen för befintlig tjänst. Inga extra personalkostnader tillkommer således.
Bedömning ur miljömässig dimension

Ett ökat cyklande bland invånarna i Mariestad har en positiv inverkan på miljön i de
fall cyklandet sker i stället för fossildriven transport. Mariestads kommun genomför
stora satsningar på en omställning till hållbara transporter bland annat genom
ElectriVillage. Detta syns även i kommunens strategi för Agenda 2030 där cyklande
framhålls som en viktig del i detta. Strategin lyfter bland annat beteendeförändringar
som ett viktigt område att arbeta med för att få fler att cykla, vilket stämmer väl in på
syftet med Vintercyklisten.
Bedömning ur social dimension

I Strategi för Agenda 2030 framgår att Mariestad vill och kan prioritera
hälsofrämjande åtgärder och åtgärder som i förebyggande syfte bidrar till
samhällsekonomiska besparingar. Att fler cyklar större delar av året kan förväntas ha
hälsofrämjande effekter och därigenom leda till samhällsekonomiska besparingar
framöver. Då deltagarna i Vintercyklisten tilldelas material kostnadsfritt har projektet
också möjlighet att bidra till en hälsofrämjande livsstil hos personer som annars inte
hade haft ekonomiska förutsättningar att skaffa sig den utrustning som
vintercyklande kan kräva.
Behandling på sammanträdet

Richard Thorell (M) yrkar att folkhälsorådet föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen och att finansieringen på 26 000 kronor ställs till folkhälsorådets medel till
förfogande.
Anette Karlsson (M) tillstyrker Thorells (M) yrkande.
Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar på att folkhälsorådet föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Ordförande Karlsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
folkhälsorådet beslutar enligt Thorells (M) yrkande.
Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-06

Underlag för beslut

Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2022-03-23
Motion från Britta Wänström (V), 2021-09-27
Expedierats till:
Folkhälsostrateg Linnéa Wiljén
Näringslivsutvecklare Anna Söderman
Miljöstrateg Hanna Jansson
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Utdragsbestyrkande
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Folkhälsostrateg
Linnéa Wiljén

Kommunstyrelsen

Finansiering av projektet ”Vintercyklist”
Förslag till beslut
Folkhälsorådet beslutar att finansiera projekt ”Vintercyklist” med 26 000 kronor om
kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen. Summan tas från folkhälsorådets
budget för år 2022.

Bakgrund
Vänsterpartiet genom Britta Wänström har inkommit med förslag om att
Mariestads kommun deltar i projektet ”Vintercyklist” vintern 2022/2023.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet bereds inom sektor samhällsbyggnad i samråd med folkhälsostrateg och
tillställs därför även folkhälsorådet gällande beslut kring finansiering om 26 000
kronor.
Projektet ”Vintercyklist” anordnas sedan 2016 av Västra Götalandsregionen och har
som syfte att öka andelen cyklister som använder cykel även under vinterhalvåret.
Genom att bistå cyklister med dubbdäck och reflexväst är målet att Vintercyklisten
ska bidra till mer hållbara persontransportmönster. Utöver det syftar projektet även
till att samla in synpunkter på vinterväghållning för att ge deltagande kommuner
underlag till förbättringsåtgärder.
Deltagarna i projektet får dubbdäck till sin cykel (inklusive montering) samt en
reflexväst. Detta finansieras av respektive kommun. Deltagarna å sin sida förbinder
sig att cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan under projektperioden och
att under projektperioden rapportera sina upplevelser av vinterväghållningen till
kommunen via en app. Under 2021/2022 sträcker sig projektperioden från 1
december till 1 mars.
Projektet erbjuder, via Västtrafik, kommunerna ett färdigt koncept för
kommunikation och upplägg så att det blir enkelt för alla intresserade kommuner att
medverka. Den lokala projektledaren tar hand om ansökningar och urval samt ev.
inköp/upphandling av däck beroende på om man väljer att upphandla lokalt eller
ansluta sig till en central upphandling. Medverkande kommuner bestämmer själva
hur många platser som erbjuds och bekostar vinterdäck och däckbyte.
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Varje person som deltar i Vintercyklisten tilldelas ett par vinterdäck till cykeln
inklusive byte samt en reflexväst. Kostanden för detta står kommunen för. I
närliggande kommuner som deltagit i Vintercyklisten tidigare har detta uppgått till ca
1300 kr/deltagare. Slutkostnaden avgörs av upphandling samt hur många deltagare
kommunen väljer att projektet ska inrymma. Om omfattningen blir 20 deltagare,
vilket tjänsteskrivelsen föreslår, blir materialkostnaden utefter uppskattad kostnad
totalt 20 st x 1300 kr/st = 26 000 kr.
Utöver materialkostnad tillkommer personalkostnad för den som utses till
projektledare. Närliggande kommuner uppskattar att tidsåtgången för projektledaren
varit ca 30 h. Energi- och klimatrådgivningen (EKR) arbetar riktat mot invånare
bland annat för att uppmuntra till klimatmässigt hållbara val. EKR bedöms därför
vara en lämplig projektledare för ”Vintercyklist” i Mariestad, och utför uppdraget
inom ramen för befintlig tjänst. Inga extra personalkostnader tillkommer således.

Bedömning ur miljömässig dimension
Ett ökat cyklande bland invånarna i Mariestad har en positiv inverkan på miljön i de
fall cyklandet sker i stället för fossildriven transport. Mariestads kommun genomför
stora satsningar på en omställning till hållbara transporter bland annat genom
ElectriVillage. Detta syns även i kommunens strategi för Agenda 2030 där cyklande
framhålls som en viktig del i detta. Strategin lyfter bland annat beteendeförändringar
som ett viktigt område att arbeta med för att få fler att cykla, vilket stämmer väl in på
syftet med Vintercyklisten.

Bedömning ur social dimension
I Strategi för Agenda 2030 framgår att Mariestad vill och kan prioritera
hälsofrämjande åtgärder och åtgärder som i förebyggande syfte bidrar till
samhällsekonomiska besparingar. Att fler cyklar större delar av året kan förväntas ha
hälsofrämjande effekter och därigenom leda till samhällsekonomiska besparingar
framöver. Då deltagarna i Vintercyklisten tilldelas material kostnadsfritt har projektet
också möjlighet att bidra till en hälsofrämjande livsstil hos personer som annars inte
hade haft ekonomiska förutsättningar att skaffa sig den utrustning som
vintercyklande kan kräva.

Underlag för beslut
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2022-03-23
Motion från Britta Wänström (V), 2021-09-27

Expedieras till:
Folkhälsostrateg Linnéa Wiljén
Näringslivsutvecklare Anna Söderman
Miljöstrateg Hanna Jansson

Datum: 2022-02-20
Dnr: 2021/383
Sida: 1 (2)

Sektor samhällsbyggnad
Per Garenius
Samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsen

Motion om att delta i projekt Vintercyklist
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, under förutsättning att
finansiering kan ske via Folkhälsorådet.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet för vidare hantering till
Folkhälsorådet.

Bakgrunden
Vänsterpartiet genom Britta Wänström lämnade 6/10-21 in ”Motion om att delta i
”Vintercyklist””. Motionen har beretts av Sektor samhällsbyggnad i samråd med
folkhälsostrateg. Motionären föreslår att Mariestads kommun deltar i projektet
”Vintercyklist” vintern 2022/2023.
Projektet ”Vintercyklist ” anordnas sedan 2016 av Västra Götalandsregionen och
har som syfte att öka andelen cyklister som använder cykel även under
vinterhalvåret. Genom att bistå cyklister med dubbdäck och reflexväst är målet att
Vintercyklisten ska bidra till mer hållbara persontransportmönster. Utöver det
syftar projektet även till att samla in synpunkter på vinterväghållning för att ge
deltagande kommuner underlag till förbättringsåtgärder.
Deltagarna i projektet får dubbdäck till sin cykel (inklusive montering) samt en
reflexväst. Detta finansieras av respektive kommun. Deltagarna å sin sida
förbinder sig att cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan under
projektperioden och att under projektperioden rapportera sina upplevelser av
vinterväghållningen till kommunen via en app. Under 2021/2022 sträcker sig
projektperioden från 1 december till 1 mars.
Projektet erbjuder, via Västtrafik, kommunerna ett färdigt koncept för
kommunikation och upplägg så att det blir enkelt för alla intresserade kommuner
att medverka. Den lokala projektledaren tar hand om ansökningar och urval samt
ev. inköp/upphandling av däck beroende på om man väljer att upphandla lokalt
eller ansluta sig till en central upphandling. Medverkande kommuner bestämmer
själva hur många platser man erbjuder och bekostar vinterdäck och däckbyte.
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Varje person som deltar i ”Vintercyklist” tilldelas ett par vinterdäck till cykeln
inklusive byte samt en reflexväst. Kostanden för detta står kommunen för. I
närliggande kommuner som deltagit i projektet tidigare har detta uppgått till ca
1300 kr/deltagare. Slutkostnaden avgörs av upphandling samt hur många
deltagare kommunen väljer att projektet ska inrymma. Efter omvärldsbevakning
skulle ett jämförbart antal deltagare för en kommun av Mariestads storlek kunna
vara 20 personer. För 20 deltagare, vilket tjänsteskrivelsen föreslår, blir
materialkostnaden utifrån uppskattad kostnad totalt 20 x 1300 kr/st = 26 000 kr.
Under förutsättning att fullmäktige bifaller motionen föreslås att möjligheten till
delfinansiering via Folkhälsorådet utreds.
Utöver materialkostnad tillkommer personalkostnad för projektledare.
Närliggande kommuner uppskattar att tidsåtgången för projektledaren varit
ungefär 30 h beroende på antal sökande. Energi- och klimatrådgivningen (EKR)
arbetar riktat mot invånare bland annat för att uppmuntra till klimatmässigt
hållbara val. EKR bedöms därför kunna vara en lämplig projektledare för
”Vintercyklist” i Mariestad.

Bedömning ur miljömässig dimension
Ett ökat cyklande bland invånarna i Mariestad har en positiv inverkan på miljön i de fall
cyklandet sker i stället för fossildriven transport. Mariestads kommun genomför stora
satsningar på en omställning till hållbara transporter bland annat genom ElectriVillage.
Detta syns även i kommunens strategi för Agenda 2030 där cyklande framhålls som en
viktig del i detta. Strategin lyfter bland annat beteendeförändringar som ett viktigt område
att arbeta med för att få fler att cykla, vilket stämmer väl in på syftet med ”Vintercyklist”.

Bedömning ur social dimension
I Strategi för Agenda 2030 framgår att Mariestad vill och kan prioritera hälsofrämjande
åtgärder och åtgärder som i förebyggande syfte bidrar till samhällsekonomiska besparingar.
Att fler cyklar större delar av året kan förväntas ha hälsofrämjande effekter och därigenom
leda till samhällsekonomiska besparingar framöver. Då deltagarna i projekt ”Vintercyklist”
tilldelas material kostnadsfritt har projektet också möjlighet att bidra till en hälsofrämjande
livsstil hos personer som annars inte hade haft ekonomiska förutsättningar att skaffa sig den
utrustning som vintercyklande kan kräva.

Expediering
Per Garenius
Anna Söderman
Hanna Jansson
Linnéa Wiljén
Peter van der Tol

Motion om att delta i ”Vintercyklist”
Västra Götalandsregionen anordnar flera projekt inom Hållbart
resande, som vänder sig till kommunerna. Ett av dem är projektet
”Vintercyklist”, som de har arrangerat årligen sedan år 2016. I år deltar
bland annat Skövde, Lidköpings och Falköpings kommuner i ”Vintercyklist”.
Syftet med ”Vintercyklist” att få fler att välja cykel som transportmedel även på vintern,
och alltså få ett mer hållbart sätt att transportera sig på. Det är bra både för miljö, klimat
och hälsan. De som deltar i projektet får dubbdäck till sin cykel, samt en reflexväst med
projektets logga på. I gengäld åtar de sig att cykla till och från jobbet tre dagar i veckan
under projektperioden och får varannan vecka rapportera in till kommunen bland annat
hur vinterväghållningen varit.
De kommuner som deltar i ”Vintercyklist” rekryterar själva sina deltagare till projektet
via sociala media, hemsidor, lokal media och affischering. Kommunen bestämmer själv
antal deltagare. Kommunen står för kostnaden för dubbdäcken och bytet av dem, samt
en projektledare. Västra Götalandsregionen står för ett färdigt koncept av planering,
kommunikationsmaterial och upphandling av dubbdäck samt bytet till dessa. De bjuder
på reflexvästarna samt en prissubvention per cyklist som deltar. År 2020 var
subventionen 340 kr/cyklist.
Projektet har anordnats i några år och visar på goda resultat. Projektrapporterna och
mer information om projektet finns att läsa på Västra Götalandsregionens hemsida.
Det är för sent att som kommun anmäla sig till projektet i år.
Koppling till Agenda 2030:
I Mariestads strategi för Agenda 2030 anges under rubriken ”Vad kan och vill
kommunen prioritera” för Insatsområde Omställning:
Att få fler människor att använda kollektivtrafiken såväl som att cykla eller gå i stället
för bilåkning kräver olika insatser och investeringar såväl som ett ändrat beteende.
Det här projektet syftar just till ett sådant ändrat beteende.
Vi föreslår därför:
- att Mariestads kommun deltar i projektet ”Vintercyklist” vintern 2022/2023, förutsatt
att Västra Götalandsregionen anordnar projektet då.
För Vänsterpartiet i Mariestad

Britta Wänström
2021-09-26

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 84

Dnr 2021/00035

Motion om skötsel av kommunens skogar
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Mats Karlsson (MP) har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen övergår
till hyggesfritt skogsbruk i alla av kommunen ägda skogsområden.
Kommunfullmäktige har den 25 januari 2021, § 3, beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av exploateringschefen.
Mariestads kommun har cirka 800 hektar produktiv skog som i huvudsak ligger i
anslutning till tätorterna inom kommunen. Den årliga tillväxten är cirka 6 300 m3sk
(Sk=skogsvolym). De senaste 8 åren är snittet på den avverkade volymen per år 3
951 m3sk, vilket innebär att kommunen avverkar avsevärt mindre än den årliga
tillväxten. Detta är en konsekvens av att mycket av den produktiva skogsmarken
ligger intill bebyggelse, motionsspår och andra anläggningar som gör att skogsbruket
skapar andra värden än rent ekonomiska. Mariestads kommun bedriver även ett
certifierat skogsbruk där kommunen åtar sig förpliktelser i det sätt skogen sköts.
Kommunens förvärv av skogsmark sker i princip för att ta fram förutsättningar för
annan markanvändning, oavsett om det är för industri, bostäder eller handel.
Omställningen är svår att sätta en tid på, men får antas att vara inom den tid som
krävs för att ställa om från traditionellt skogsbruk till hyggesfritt skogsbruk.
Områden för omställning till annan markanvändning fastslås i översiktsplanen.
Översiktsplanen ska aktualiseras varje mandatperiod.
Detta sammanvägt så bedöms en omställning av all kommunal skog inte vara
lämpligt utan föreslås lyftas i den framtida aktualiseringen av översiktsplanen där
eventuellt delar av den kommunala skogen pekas ut för hyggesfritt skogsbruk.
Bedömning ur ekonomisk dimension

Vid en omställning till hyggesfritt skogsbruk så är en omedelbar åtgärd att hugga ur
delar av de produktiva skogen för att tillskapa en flerskiktad skog. Detta skulle ge en
punktvis ökad intäkt, men troligtvis ge en betydligt sämre möjlighet att hämta ut ett
värde de kommande åren. Att bibehålla befintlig modell skapar också lägre kostnader
för att hämta ut en liknande volym.
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Utdragsbestyrkande
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Bedömning ur miljömässig dimension

Varje år växer skogen vilket ger en ökning av volymen. Samtidigt avverkar vi skog
vilket leder till en minskning av den volym skog vi har. Då vi har mycket känslig
skog, det vill säga skog som finns intill bebyggelse, motionsspår och liknande, intill
skog, så har det lett till att vi avverkar en mindre volym än den årliga tillväxten. Detta
gör att vi på många sätt får högre miljömässiga värden i den kommunala skogen. Det
är dock troligt att högre miljömässiga värden hade skapats om vi går över till
hyggesfritt skogsbruk under förutsättning att vi bibehåller den högre skötselnivån
som vi håller intill bebyggelse, motionsspår och liknande.
Bedömning ur social dimension

Varje år växer skogen vilket ger en ökning av volymen. Samtidigt avverkar vi skog vilket
leder till en minskning av den volym skog vi har. Då vi har mycket känslig skog det vill
säga skog som finns intill bebyggelse, motionsspår och liknande, intill skog så har det lett
till att vi avverkar en mindre volym än den årliga tillväxten. Detta gör att vi på många sätt
får högre sociala värden i den kommunala skogen. Det är dock troligt att högre sociala
värden hade skapats om vi går över till hyggesfritt skogsbruk under förutsättning att vi
bibehåller den högre skötselnivån som vi håller intill bebyggelse, motionsspår och liknande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth Clausson (S) och Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till
motionen.
Ordförande Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar i med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 130/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-28
Exploateringschefens tjänsteskrivelse 2022-03-29
Protokollsutdrag Kf § 3/21
Motionen
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Exploateringschef)
(Motionären)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2022-04-28
Dnr: KS 2021/00035
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Motion om skötsel av kommunens skogar
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bakgrund
Mats Karlsson (MP) har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen
övergår till hyggesfritt skogsbruk i alla av kommunen ägda skogsområden.
Kommunfullmäktige har den 25 januari 2021, § 3, beslutat att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av
exploateringschefen.
Mariestads kommun har cirka 800 hektar produktiv skog som i
huvudsak ligger i anslutning till tätorterna inom kommunen. Den
årliga tillväxten är cirka 6 300 m3sk (Sk=skogsvolym). De senaste 8
åren är snittet på den avverkade volymen per år 3 951 m3sk, vilket
innebär att kommunen avverkar avsevärt mindre än den årliga
tillväxten. Detta är en konsekvens av att mycket av den produktiva
skogsmarken ligger intill bebyggelse, motionsspår och andra
anläggningar som gör att skogsbruket skapar andra värden än rent
ekonomiska. Mariestads kommun bedriver även ett certifierat
skogsbruk där kommunen åtar sig förpliktelser i det sätt skogen sköts.
Kommunens förvärv av skogsmark sker i princip för att ta fram
förutsättningar för annan markanvändning, oavsett om det är för
industri, bostäder eller handel. Omställningen är svår att sätta en tid
på, men får antas att vara inom den tid som krävs för att ställa om
från traditionellt skogsbruk till hyggesfritt skogsbruk. Områden för
omställning till annan markanvändning fastslås i översiktsplanen.
Översiktsplanen ska aktualiseras varje mandatperiod.
Detta sammanvägt så bedöms en omställning av all kommunal skog
inte vara lämpligt utan föreslås lyftas i den framtida aktualiseringen av
översiktsplanen där eventuellt delar av den kommunala skogen pekas
ut för hyggesfritt skogsbruk.

Sida
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Bedömning ur ekonomisk dimension

Vid en omställning till hyggesfritt skogsbruk så är en omedelbar
åtgärd att hugga ur delar av de produktiva skogen för att tillskapa en
flerskiktad skog. Detta skulle ge en punktvis ökad intäkt, men
troligtvis ge en betydligt sämre möjlighet att hämta ut ett värde de
kommande åren. Att bibehålla befintlig modell skapar också lägre
kostnader för att hämta ut en liknande volym.
Bedömning ur miljömässig dimension

Varje år växer skogen vilket ger en ökning av volymen. Samtidigt
avverkar vi skog vilket leder till en minskning av den volym skog vi
har. Då vi har mycket känslig skog, det vill säga skog som finns intill
bebyggelse, motionsspår och liknande, intill skog, så har det lett till att
vi avverkar en mindre volym än den årliga tillväxten. Detta gör att vi
på många sätt får högre miljömässiga värden i den kommunala
skogen. Det är dock troligt att högre miljömässiga värden hade
skapats om vi går över till hyggesfritt skogsbruk under förutsättning
att vi bibehåller den högre skötselnivån som vi håller intill bebyggelse,
motionsspår och liknande.
Bedömning ur social dimension

Varje år växer skogen vilket ger en ökning av volymen. Samtidigt
avverkar vi skog vilket leder till en minskning av den volym skog vi
har. Då vi har mycket känslig skog det vill säga skog som finns intill
bebyggelse, motionsspår och liknande, intill skog så har det lett till att
vi avverkar en mindre volym än den årliga tillväxten. Detta gör att vi
på många sätt får högre sociala värden i den kommunala skogen. Det
är dock troligt att högre sociala värden hade skapats om vi går över till
hyggesfritt skogsbruk under förutsättning att vi bibehåller den högre
skötselnivån som vi håller intill bebyggelse, motionsspår och liknande.

Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-28
Exploateringschefens tjänsteskrivelse 2022-03-29
Protokollsutdrag kf § 3/21
Motionen

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Exploateringschef
Motionären

Datum:
Dnr:
Sida: 1 (2)

Motion om skötsel av kommunens skogar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avvisar motion om skötsel av kommunens
skogar.

Bakgrund
Mariestads kommun har ca 800 ha produktiv skog som i huvudsak ligger i
anslutning till tätorterna inom kommunen. Den årliga tillväxten är ca 6300 m3sk
(Sk=skogsvolym). Tittar vi på ett snitt de senaste 8 åren så är den avverkade
volymen per år 3951 m3sk. Detta innebär att vi avverkar avsevärt mindre än den
årliga tillväxten. Detta är en konsekvens att mycket av den produktiva
skogsmarken ligger intill bebyggelse, motionsspår och andra anläggningar som gör
att skogsbruket skapar andra värden än rent ekonomiska. Vi bedriver även ett
certifierat skogsbruk där vi åtar oss förpliktelser i det sätt vi sköter vår skog.
Våra förvärv av skogsmark är i princip av den anledningen att ta fram
förutsättningar för annan markanvändning oavsett om detta är för industri,
bostäder eller handel. Omställningen är svår att sätta en tid på men får antas att
vara inom den tid som krävs för att ställa om från traditionellt skogsbruk till
hyggesfritt skogsbruk. Områden för omställning till annan markanvändning
fastslås i översiktsplanen. Översiktsplanen ska aktualiseras varje mandatperiod.
Detta sammanvägt så bedöms en omställning av all kommunal skog ej vara
lämpligt utan föreslås lyftas i den framtida aktualiseringen av översiktsplanen där
eventuellt delar av den kommunala skogen pekas ut för hyggesfritt skogsbruk.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Vid en omställning till hyggesfritt skogsbruk så hade en omedelbar åtgärd varit att
hugga ur delar av de produktiva skogen för att tillskapa en flerskiktad skog. Detta
hade gett en punktvis ökad intäkt men troligtvis gett en betydligt sämre möjlighet
att hämta ut ett värde de kommande åren. Att bibehålla befintlig modell skapar
också lägre kostnader att hämta ut en liknande volym.

Sida: 2 (2)

Bedömning ur miljömässig dimension
Varje år växer skogen vilket ger en ökning av volymen. Samtidigt avverkar vi skog
vilket leder till en minskning av den volym skog vi har. Då vi har mycket känslig
skog (med känslig menas skog som finns intill bebyggelse, motionsspår och
liknande ) intill skog så har det lett till att vi avverkar en mindre volym än den
årliga tillväxten. Detta gör att vi på många sätt får högre miljömässiga värden i den
kommunla skogen. Det är dock troligt att högre miljömässiga värden hade skapats
om vi går över till hyggesfritt skogsbruk under förutsättning att vi bibehåller den
högre skötselnivån som vi håller intill bebyggelse, motionsspår och liknande.

Bedömning ur social dimension
Varje år växer skogen vilket ger en ökning av volymen. Samtidigt avverkar vi skog
vilket leder till en minskning av den volym skog vi har. Då vi har mycket känslig
skog (med känslig menas skog som finns intill bebyggelse, motionsspår och
liknande ) intill skog så har det lett till att vi avverkar en mindre volym än den
årliga tillväxten. Detta gör att vi på många sätt får högre sociala värden i den
kommunla skogen. Det är dock troligt att högre sociala värden hade skapats om vi
går över till hyggesfritt skogsbruk under förutsättning att vi bibehåller den högre
skötselnivån som vi håller intill bebyggelse, motionsspår och liknande.

Underlag för beslut
Motion om skötsel av kommunens skogar.

Erik Randén
Exploateringschef

Beslutet ska skickas till:

Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-01-25

Kf § 3 (forts.)

Motion om skötsel av kommunens skogar (KS 2021/35)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska
övergå till hyggesfritt skogsbruk i alla av kommunen ägda skogsområden.
Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2022-05-18

Kommunstyrelsen
Ks § 85

Dnr 2022/00112

Partistöd till Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet
2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Liberalernas ansökan om partistöd
för år 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas ansökan om
partistöd för år 2022.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Miljöpartiets ansökan om partistöd
för år 2022.
Bakgrund

Liberalerna har den 7 april 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Socialdemokraterna har den 25 april 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Miljöpartiet har den 25 april 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd årligen
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga
rutinerna och hanteringen kring partistöd.
Enligt reglementet ska partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av
hur stödet har använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i
samband med rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska
inkomma till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas
fullmäktige för beslut.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-05-18

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 123/22
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08
Begäran om partistöd från Liberalerna 2022-04-07
Begäran om partistöd från Socialdemokraterna 2022-04-25
Begäran om partistöd från Miljöpartiet 2022-04-25
Kommunfullmäktige
(Expedieras till:)
(Liberalerna)
(Socialdemokraterna)
(Miljöpartiet)
(Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen))

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2022-04-08
Dnr: KS 2022/00112
Sida: 1 (2)

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Kommunstyrelsen

Partistöd till Liberalerna, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet 2022
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommundirektören lämnar inget förslag till beslut.

Bakgrund
Liberalerna har den 7 april 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Socialdemokraterna har den 25 april 2022 inkommit med begäran om partistöd
för innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet
använts föregående år samt granskningsintyg.
Miljöpartiet har den 25 april 2022 inkommit med begäran om partistöd för
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts
föregående år samt granskningsintyg.
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd.
Enligt reglementet ska partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga
redovisningen av hur stödet har använts föregående år (inklusive
granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen av partistödet.
Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till kommunstyrelsen senast
den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige för beslut.

Sida
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Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08
Begäran om partistöd från Liberalerna 2022-04-07
Begäran om partistöd från Socialdemokraterna 2022-04-25
Begäran om partistöd från Miljöpartiet 2022-04-25

Susanne Wirdemo
kommundirektör

Expedieras till:
Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)
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