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Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: Måndagen den 25 maj 2020 kl. 18.00 
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Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-11 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 94                                                   Dnr 2019/00271  

Återremiss - Införandet av koncernbank 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en koncernbank 
med ikraftträdande den 1 januari 2021 under förutsättning att förslag till 
infasningsstrategi och finanspolicy finns framtaget. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att ekonomichefen har fått i uppdrag att 
parallellt med ärendets fortsatta beredning ta fram förslag till infasningsstrategi 
och en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet (ks § 73/20).  

Bolagen kommer att involveras i arbetet med att ta fram infasningsstrategi och en 
ny finanspolicy.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2020 att återremittera 
ärendet om införande av koncernbank. Motiveringen till återremissen var att bolagens 
yttranden och frågor ska hanteras inför fullmäktiges beslut.  
 
Styrelsen i respektive bolag konstaterar i sina yttranden att det inte finns något förslag 
framtaget på hur en koncernbank ska utformas och vilka delar som ska ingå i uppdraget 
och menar därför att det är svårt för styrelsen att bedöma hur en koncernbank kommer att 
påverka verksamhet och ekonomi i bolagen.  
 
Styrelserna ser gärna förtydliganden inom följande områden: 
 

 ansvarsfrågan mellan huvudägare (dvs. kommunen) och bolag 

 minoritetsägarens intressen (avseende VänerEnergi AB och Töreboda kommun) 

 ökade kostnader för bolaget (Mariehus AB) kontra nuvarande borgensavgift 
 
I övrigt ställer sig bolagen positiva till en fortsatt utredning av en koncernbank i Mariestads 
kommun.  
 

Ekonomichefens svar/förtydliganden 

 
Ansvarsfrågan:  

Ansvaret för kommunkoncernens finansverksamhet fördelas mellan kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunala bolag och ekonomiavdelningen. Vilket ansvar som 
respektive har kommer att tydliggöras i finanspolicyn. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-11 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Minoritetsfrågan: 

Kan hanteras fyra olika sätt. Dessa är följande:  

 Töreboda borgar för ett lån som VänerEnergi själv behåller hos Kommuninvest 
utanför internbank/koncernbank. En borgensavgift betalas till Töreboda för den 
delen. 

 Töreboda lånar själv ut en summa till VänerEnergi och tar ut en borgensavgift för 
detta. 
 

 Mariestad står för hela finansieringen. I ett avtal ställer Töreboda sig borgen för 
deras andel av låneskulden av VänerEnergi hos Mariestads kommun. En 
borgensavgift betalas till Töreboda för den delen. Mariestad tar inte ut en 
borgensavgift för den delen.  
 

 Mariestad står för hela finansieringen utan inblandning av Töreboda. Ingen 
borgensavgift går till Töreboda. 

 
Vilken av ovanstående metoder som kommer att väljas kommer vara en del i 
infasningsstrategin. 

 

Ökade kostnader för bolagen:  

Det kommer att hanteras i arbetet med finanspolicyn samt hur och när man ska ta över 
befintlig finansiering i koncernbanken. För närvarande finns borgensavgiften och när 
övergången blir till annan kostnad beror på när lån övergår till koncernkontot.  

Arbetsutskottets förslag 

Återremissen i kommunfullmäktige har inte hanterats av arbetsutskottet. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag till beslutspunkt 1. Kommunfullmäktige 
ska avvakta att ta beslut till dess att alla handlingar finns framtagna.  
 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag men yrkar 
om följande tillägg till beslutspunkt 1: 

”under förutsättning att förslag till infasningsstrategi och finanspolicy finns 
framtaget.” 
 

Ida Ekeroth (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut tillsammans med 
ordförande Johan Abrahamssons (M) tillägg i beslutspunkt 1. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag tillsammans 
med eget tillägg i beslutspunkt 1.      



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-11 

Sida 3 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse med förtydliganden maa återremiss, daterad  
2020-05-08 
 
Protokollsutdrag kf § 45/20 – beslut om återremiss 
 
Protokollsutdrag ks § 73/20 
 
Yttrande från VänerEnergi AB:s styrelse, inkom 2020-04-25 
 
Yttrande från Mariehus AB:s styrelse, inkom 2020-04-27 
 
Utredning kring möjligheterna för en koncernbank 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Mariehus AB) 
(VänerEnergi AB) 

 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2020-05-08 

Dnr: KS 2019/00271   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Christina Olsson 

ekonomichef 
Kommunstyrelsen 

 

Bildande av koncernbank – svar med anledning 
av återremiss 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en 
koncernbank med ikraftträdande den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige konstaterar att ekonomichefen har fått i uppdrag att 
parallellt med ärendets fortsatta beredning ta fram förslag till infasningsstrategi 
och en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet (Ks § 73/20).  
 
Bolagen kommer att involveras i arbetet med att ta fram infasningsstrategi och 
en ny finanspolicy.           

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 april att 
återremittera ärendet om införande av koncernbank. Motiveringen till 
återremissen var att bolagens yttranden och frågor ska hanteras inför 
fullmäktiges beslut.  
 
Styrelsen i respektive bolag konstaterar i sina yttranden att det inte finns något 
förslag framtaget på hur en koncernbank ska utformas och vilka delar som ska 
ingå i uppdraget och menar därför att det är svårt för styrelsen att bedöma hur 
en koncernbank kommer att påverka verksamhet och ekonomi i bolagen.  
 
Styrelserna ser gärna förtydliganden inom följande områden: 
 

 ansvarsfrågan mellan huvudägare (dvs kommunen) och bolag 

 minoritetsägarens intressen (avseende VänerEnergi och Töreboda 
kommun) 

 ökade kostnader för bolaget (Mariehus) kontra nuvarande borgensavgift 
 
I övrigt ställer sig bolagen positiva till en fortsatt utredning av en koncernbank i 
Mariestads kommun.  
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Ekonomichefens svar 

 
Ansvarsfrågan:  

Ansvaret för kommunkoncernens finansverksamhet fördelas mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunala bolag och 
ekonomiavdelningen. Vilket ansvar som respektive har kommer att tydliggöras i 
finanspolicyn. 

Minoritetsfrågan: 

Kan hanteras fyra olika sätt, här nedan beskrivs fyra olika metoder.  

 Töreboda borgar för ett lån som VänerEnergi själv behåller hos 
Kommuninvest utanför internbank/koncernbank. En borgensavgift 
betalas till Töreboda för den delen. 

 Töreboda lånar själv ut en summa till VänerEnergi och tar ut en 
borgensavgift för detta. 
 

 Mariestad står för hela finansieringen. I ett avtal ställer Töreboda sig 
borgen för deras andel av låneskulden av VänerEnergi hos Mariestads 
kommun. En borgensavgift betalas till Töreboda för den delen. 
Mariestad tar inte ut en borgensavgift för den delen.  
 

 Mariestad står för hela finansieringen utan inblandning av Töreboda. 
Ingen borgensavgift går till Töreboda. 

 
Vilken av ovanstående metoder som kommer att väljas kommer vara en del i 
infasningsstrategin. 

Ökade kostnader för bolagen:   

Det kommer att hanteras i arbetet med finanspolicyn samt hur och när man ska 
ta över befintlig finansiering i koncernbanken. För närvarande finns 
borgensavgiften och när övergången blir till annan kostnad beror på när lån 
övergår till koncernkontot. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Christina Olsson 2020-05-08         
 

Christina Olsson 
ekonomichef   

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
VänerEnergi AB 
Mariehus AB  
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 73                                                   Dnr 2019/00271  

Införandet av koncernbank 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en koncernbank 
med ikraftträdande den 1 januari 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Då frågan är av principiell karaktär ska kommunens bolag yttra sig innan fullmäktige 
beslutar om frågan. 

Ekonomichefen får i uppdrag att parallellt med ärendets fortsatta beredning ta fram 
förslag till infasningsstrategi och en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet.  

Bakgrund 

En förstudie har genomförts med köpt stöd av Skövde kommuns finans controller 
Bas Thijssen. Förstudien har presenterats till kommunstyrelsen och kommunchefens 
ledningsgrupp samt VD och ekonomichefer från bolagen.  

Förstudien visar på främsta fyra anledningar till att införa koncernbank, vilket är 
följande: 

1. Likviditetshantering, vilket medför att samla all likviditet i ett koncernkonto. 

2. Riskhantering, utifrån att se på finansieringsrisken i omvärlden. I den 
hanteringen omfattas ränterisken, marginalrisken samt operationella risker.  

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer utifrån att det är vissa 
fördelar med större volymer, rätt tid för transaktioner, optimering av 
finansiell struktur i koncernen samt ackumulering av kompetens på ett ställe. 

4. Ackumulerad kompetens, vilket innebär att det finns skalfördelar av att 
hantera finansfrågorna inom en koncernbank och bygga upp spetskompetens 
inom finansieringsfrågor samt minskar behov av externa konsultinsatser 

 

Ett sista steg för att införa koncernbank är att besluta om infasningsstrategi och ta 
fram en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 142/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunens bolag) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-27 

Sida 1 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 45 Dnr 2019/00271  

Införandet av koncernbank 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet så att bolagens yttranden 
och frågor kan hanteras innan fullmäktige beslutar om frågan. 

Bakgrund 

En förstudie har genomförts med köpt stöd av Skövde kommuns finans 
controller Bas Thijssen. Förstudien har presenterats för kommunstyrelsen och 
kommunchefens ledningsgrupp samt vd och ekonomichefer från bolagen.  

Förstudien visar på främsta fyra anledningar till att införa koncernbank, vilket 
är följande: 

1. Likviditetshantering, vilket medför att samla all likviditet i ett 
koncernkonto. 

2. Riskhantering, utifrån att se på finansieringsrisken i omvärlden. I den 
hanteringen omfattas ränterisken, marginalrisken samt operationella 
risker.  

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer utifrån att det är 
vissa fördelar med större volymer, rätt tid för transaktioner, optimering 
av finansiell struktur i koncernen samt ackumulering av kompetens på 
ett ställe. 

4. Ackumulerad kompetens, vilket innebär att det finns skalfördelar av att 
hantera finansfrågorna inom en koncernbank och bygga upp 
spetskompetens inom finansieringsfrågor samt minskar behov av 
externa konsultinsatser. 

 

Ett sista steg för att införa koncernbank är att besluta om infasningsstrategi och 
ta fram en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet. 

Kommunstyrelsens uppdrag 
Kommunstyrelsen har i beslut gett ekonomichefen uppdrag att parallellt 
med ärendets fortsatta beredning ta fram förslag till infasningsstrategi och 
en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet. 

Då frågan är av principiell karaktär har kommunstyrelsen har begärt att 
kommunens bolag ska yttra sig innan fullmäktige beslutar om frågan. 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-27 

Sida 2 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Yttrande från VänerEnergi AB:s styrelse (inkom 2020-04-25) 
Styrelsen har tagit del av information rörande koncernbank lämnad av Christina 
Olsson, ekonomichef i Mariestads kommun, och Bas Thijssen, finanscontroller 
i Skövde kommun. 
 
Styrelsen konstaterar att det ännu inte finns något förslag till hur en 
koncernbank ska utformas och vilka delar som skall ingå i dess uppdrag varför 
det är svårt för styrelsen att bedöma hur en koncernbank kommer att påverka 
ekonomi och verksamhet i VänerEnergi.  
 
Viktiga aspekter som måste belysas i ett framtaget avtal eller en ny finanspolicy 
är hur ansvarsfrågan mellan huvudägare och bolag ska hanteras. Dessutom hur 
minoritetsägarens, Töreboda kommun, intressen ska hanteras.  
Styrelsen ställer sig i övrigt positiv till fortsatt utredning av en koncernbank i 
Mariestads kommun. 
 

Yttrande från Mariehus AB:s styrelse (inkom 2020-04-27) 
Styrelsen har tagit del av information rörande koncernbank. Informationen är 
bestående utav utskick av Christina Olsson, ekonomichef i Mariestads 
kommun, och Bas Thijssen, finanscontroller i Skövde kommun, i kallelsen till 
styrelsemöte den 28/4. 
 
Styrelsen konstaterar att det ännu inte finns något förslag till hur en 
koncernbank ska utformas och vilka delar som skall ingå i dess uppdrag varför 
det är svårt för styrelsen att bedöma hur en koncernbank kommer att påverka 
ekonomi och verksamhet i Mariehus AB.  
 
Viktiga aspekter som måste belysas i ett framtaget avtal eller en ny finanspolicy 
är hur ansvarsfrågan mellan huvudägare och bolag ska hanteras samt eventuella 
ökade kostnaderna som kan kommer att påföras bolaget, kontra 
borgensavgiften bolaget har idag. 
 
Styrelsen ställer sig i övrigt positiv till fortsatt utredning av en koncernbank i 
Mariestads kommun i och med eventuella kostnadsbesparingar för hela 
koncernen där tillika Mariehus AB.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en 
koncernbank med ikraftträdande den 1 januari 2021.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att ärendet ska återremitteras så att bolagens yttranden 
och frågor kan hanteras innan fullmäktige beslutar om frågan. 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-27 

Sida 3 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 
Linnea Wall (S), Per Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker 
Ekeroths (S) yrkande om återremiss. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp frågan om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Ekeroths (S) 
yrkande. Fullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet genom så 
kallad minoritetsåterremiss.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 73/20 

Yttrande från VänerEnergi AB:s styrelse, inkom 2020-04-25 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Utredning kring möjligheterna för en koncernbank 

 

Expedieras till: 
Kommunens bolag 
Ekonomichef Christina Olsson 

 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2020-04-08 

Dnr: KS 2019/00271   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Kristofer Svensson 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 

 

Införande av koncernbank 
Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en 
koncernbank med ikraftträdande den 1 januari 2021 
 
Då frågan är av principiell karaktär ska kommunens bolag yttra sig 
innan fullmäktige beslutar om frågan. 

 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att parallellt med ärendets fortsatta 

beredning ta fram förslag till infasningsstrategi och en ny finanspolicy 
utifrån koncernperspektivet.      

Bakgrund 

En förstudie har genomförts med köpt stöd av Skövde kommuns finans 
controller Bas Thijssen. Förstudien har presenterats till kommunstyrelsen och 
kommunchefens ledningsgrupp samt VD och ekonomichefer från bolagen.  
 
Förstudien visar på främsta fyra anledningar till att införa koncernbank, vilket 
är följande: 
 

1. Likviditetshantering, vilket medför att samla all likviditet i ett 
koncernkonto. 

2. Riskhantering, utifrån att se på finansieringsrisken i omvärlden. I den 
hanteringen omfattas ränterisken, marginalrisken samt operationella 
risker.  

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer utifrån att det är 
vissa fördelar med större volymer, rätt tid för transaktioner, optimering 
av finansiell struktur i koncernen samt ackumulering av kompetens på 
ett ställe. 

4.  Ackumulerad kompetens, vilket innebär att det finns skalfördelar av att 
hantera finansfrågorna inom en koncernbank och bygga upp 
spetskompetens inom finansieringsfrågor samt minskar behov av 
externa konsultinsatser 
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Ett sista steg för att införa koncernbank är att besluta om infasningsstrategi och 
ta fram en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Kommunens bolag 
Ekonomichef Christina Olsson 
 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2020-04-08 

Dnr: KS 2019/00271   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Sektor ledning 

Christina Olsson 
Kommunstyrelsen 

 

Införande av koncernbank 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om att ge ekonomichefen i uppdrag 
om att införa koncernbank, samt att återkomma till kommunstyrelsen att 
beskriva infasningsstrategin för att införa koncernbank. 

Bakgrund 

En förstudie har genomförts med stöd av Skövde kommuns finans controller 
Bas Thijssen. Förstudien har presenterats till kommunstyrelsen och 
kommunchefens ledningsgrupp samt VD och ekonomichefer från bolagen.  
 
Förstudien visar på främsta fyra anledningar till att införa koncernbank, vilket 
är följande: 
 

1. Likviditetshantering, vilket medför att samla all likviditet i ett 
koncernkonto. 

2. Riskhantering, utifrån att se på finansieringsrisken i omvärlden. I den 
hanteringen omfattas ränterisken, marginalrisken samt operationella 
risker.  

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer utifrån att det är 
vissa fördelar med större volymer, rätt tid för transaktioner, optimering 
av finansiell struktur i koncernen samt ackumulering av kompetens på 
ett ställe. 

4.  Ackumulerad kompetens, vilket innebär att det finns skalfördelar av att 
hantera finansfrågorna inom en koncernbank och bygga upp 
spetskompetens inom finansieringsfrågor samt minskar behov av 
externa konsult insatser 

 
 
Ett sista steg för att införa koncernbank är att besluta om infasningsstrategi 
och ta fram en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet. 
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Syftet med en koncernbank är att samorganisera kommunkoncernens finanser i 
en koncernbank och då ges möjligheten att reducera totala finansierings-
kostnader för hela koncernen.  
 
Mariestads kommun och dess bolag har gjort stora investeringar de senaste åren 

men kommer att även i framtiden att investera för att bemöta tillväxten. Detta 

gör frågan hur alla investeringar ska finansieras i framtiden mer aktuell än 

någonsin. Kommunstyrelsen har därför formulerat ett uppdrag för att utreda om 

införandet av en koncernbank kan ha fördelar och nackdelar för kommunen och 

kommunkoncernen. 

 

Uppdraget för att genomföra förstudien har givets till Skövde kommuns finans 

controller, Bas Tthijssen. Bas redovisar nuläge och syftet med uppdraget. 

 

 
 

Christina Olsson 
Handläggare 
 
   

Expedieras till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Teknisk chef  
 



Koncernbank Mariestad

Utredning kring möjligheter för  
finansiell samordning inom
Mariestads kommunkoncern

Bas Thijssen, Finanscontroller Skövde kommun



Uppdraget

• Undersöka möjligheter för att uppnå ökat koncernnyttan genom 
införandet av en koncernbank

• Belysa för- och nackdelar av en koncernbank utifrån:
– Nuvarande bolagsorganisation
– Ekonomiska effekter

• Ge förslag för vidare hantering av uppdraget



Agenda

• Varför finansiell samordning?

• Nuläge finansieringsstruktur Mariestads kommunkoncern

• Fördelar med finansiell samordning:
– Likviditetshantering
– Riskhantering
– Operativa fördelar

• Olika nivåer av finansiell samordning, exempel från andra kommuner

• Slutsatser och möjliga nästa steg



Några begreppsförklaringar

Internbank eller Koncernbank?
Två ord som innebär samma sak

En central organiserad treasury funktion
• Central hantering av upplåning/utlåning
• Central riskhantering
• Central administration
• Central rapportering



Vad är koncernen?

Olika begrepp som används vid olika tillfällen

SCB/Kolada  Kommunkoncernen = Sammanställt redovisning

Aktiebolagslagen  Koncern = ett moderbolag som äger vissa dotterbolag

Kommun

Moderbolag Kommunalförbund

Bolag A Bolag B

Bolag DBolag C



Moderbolag 

Fördelar med ett moderbolag:
• Tydligt plattform för ägarstyrning
• Kortare beslutsvägar inom bolagsstyrningen
• Möjligheten till resultatutjämning mellan bolag i bolagskoncernen

Sidoeffekter som kan uppfattas negativ:
• Längre avstånd mellan bolagen och KS/KF
• Kan upplevas som ytterligare en beslutsnivå
• Försvarat gränssnitt mellan KS uppsiktsplikt och moderbolagets 

ansvar som ägare.
• Kostnader för att administrera moderbolaget



Fokus på koncernnytta

Ökat fokus på koncernperspektivet
• Tydlig trend i kommun Sverige
• Större fokus i lagstiftning på koncernperspektiv

Vad är viktigast? Bolagens och kommunens enskilda resultat och 
finansiellställning eller kommunkoncernens?



Varför finansiell samordning

Fyra anledningar:

1. Likviditetshantering

2. Riskhantering

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer
– Vissa fördel med större volymer
– Timing av transaktioner
– Optimering av finansiell struktur i koncernen

4. Ackumulering av kompetens på ett ställe



1: Likviditetshantering

Likviditetshantering:

Uppnås primärt genom att samla likviditet i ett koncernkonto 

Framför allt för bolagen skulle en koncernbank ha ytterligare fördelar 
avseende likviditetshantering
• Eliminerar deras överskottslikviditet
• Bra metod att hantera tillfälliga överskott



2: Riskhantering

• Finansieringsrisk – Får vi tag i pengar när vi behöver

• Ränterisk – Hur utvecklas marknadsräntan

• Marginalrisk – Vad tar banken betalt för lånet

• Operationella risker – Finns kunskap och kapacitet att 
förvalta riskerna

(Viktigaste anledningar för Skövde att införa en koncernbank)



3: Finansiella vinster

Hantering av större volymer:

• Ger billigare lånemarginal hos banker

• Ibland också hos Kommuninvest

• Ger något bättre ränta vid Swap transaktioner

• Minskning i nedlagt arbetstid



3: Finansiella vinster

Timing av transaktioner

Strategisk likviditetsfinansiering Projekt finansiering

Finansiering sker utifrån aggregerade 
likviditetsprognoser

Finansiering sker i anslutning till 
projektet

Finansiering sker när villkoren 
bedöms rätt

Finansiering sker när kostnader ska 
betalas

Ränte-/ kapitalbindning utifrån 
koncernens risk toleranser

Ränte-/ kapitalbindning utifrån 
projektets förutsättningar



3: Finansiella vinster

Timing av transaktioner

Låna när det är billigt, inte när 
exakt dagen pengarna behövs.
Kan ge 10-20 punkter lägre ränta.

Kräver koncernövergripande 
likviditetsprognoser samt en 
finansieringsplan



3: Finansiella vinster

Timing av transaktioner

Binda ränta när det är billigt,
inte när pengarna lånas upp.

Timing och marknadsbevakning
kan på sikt ger en signifikant
lägre ränta

Kräver löpande bevakning av 
räntemarknaden och avstämning 
skuldportföljen med finans policy.



3: Finansiella vinster

Optimering av skuld inom koncernen

Räntekostnader och borgensavgifter är avdragsgill inom bolagen. 

Inom kommunen finns det ingen avdragsrätt.

Optimering av finansieringsstruktur kan ske genom att se till att skulder uppstår 
där räntekostnader är avdragsgill

Exempel:
• Flytta kapital genom utdelning
• Genomför vissa investeringar inom bolagen

Kräver konstruktiv dialog med bolagen och fokus på koncernperspektiv



4: Ackumulering av kompetens

Skalfördelar av att hantera finansfrågorna inom en koncernbank

• Bygga upp spetskompetens inom finansieringsfrågor

• Minskar behov av externa konsult insatser



Nuläge finansieringsstruktur



Varför jobba med räntederivat?

Olika risker hanteras med räntebindning och kapitalbindning

Räntebindning: Risken att framgent ha högre marknadsräntor

Kapitalbildning: Risken det blir dyrare (för Kommuninvest) att låna pengar

Att hantera både riskerna på samma sätt kan vara onödigt dyrt

Derivat hantering kräver dock mer insyn och marknadsbevakning



Skuldportföljens struktur
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Skuldfördelningen



Motpartsfördelningen skulder



Varför jobba med räntederivat?

9 årig fasträntelån:  0,99%

3 årig rörligräntelån: 0,18% marginal påslag
9 årig räntederivat: 0,53% 0,71%



Riskhantering 

Kärnan av skuldportfölj förvaltning är riskhantering

 Uppnå den lägsta ränta inom en viss risktolerans område

Enligt Mariestads kommuns finanspolicy är risktolerans följande:

• Kreditförfall per år får inte överstiga 40% av skuldportföljen

 De flesta finanspolicyn ger mer styrning avseende risker



Fastränta kontra rörligränta

Att vara finansierat med rörlig ränta har historisk alltid varit billigast.

Dock kan signifikanta räntekostnadschocker uppstår 

För att dämpa risken för räntekostnadschocker är det vanligt att jobba 
med en viss räntebindning och kapitalbindning

Men det kostar. Det är ett utbyte av risk där motparten vill bli 
kompenserat för risken den tar på sig



Räntekurvans lutning



Ränte- och kapitalbindning
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Kapitalbindning - Finanspolicy 

Koncernen Mariestads 
kommun

Vänerenergi Mariehus

0-1 år 20,2% 15,7% 27,7% 20,9%
1-2 år 35,1% 37,8% 54,8% 17,3%
2-3 år 25,8% 28,2% 17,5% 15,2%
3-4 år 12,8% 18,3% 29,1%
4-5 år 6,1% 17,5%
5-6 år

Får enligt policy inte 
överstiga 40% per år

Situation per 2020-02-20



Räntebindning - Finanspolicy 

Koncernen Mariestads 
kommun

Vänerenergi Mariehus

0-1 år 51,3% 59,5% 54,5% 20,1%
1-2 år 2% 0,0% 0,0% 23,0%
2-3 år 13% 6,9% 0,0% 26,3%
3-4 år 6,6% 5,1% 0,0% 12,2%
4-5 år 9,5% 7,2% 0,0% 17,5%
5-6 år 2,5% 5,3% 0,0%
6-7 år 10,5% 16% 17,4%
7-8 år 2,3% 13,1%
8-9 år 2,5% 14,5%



Riskhantering från bolagens eller 
från koncernens perspektiv?

4 5 6 7 8



Kapitalbindning kommunen
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Kapitalbindning Vänerenergi
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Kapitalbindning Mariehus
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Kapitalbindning Koncernen
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Räntebindning kommun
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Räntebindning Mariehus
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Räntebindning koncernen
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Olika nivåer av 
finansiellsamordning



Olika nivåer i finansiellsamordning



Trend mot finansiellsamordning



Kommuner med bra fungerande 
internbanker/koncernbanker



Hur fungerar en koncernbank i 
praktiken?

• KF fastställer årligen en upplåningsram för kommunen och en 
utlåningsram till bolagen

• Kommunen sköter upplåningen och riskhantering

• Bolaget kan avropa på utlåningsramen. Finansiering sker 
företrädesvis genom checkräkningskredit, alternativ genom låneavi.

• Räntan debiteras från kommun till bolagen

• Tillsammans med bolagen skapas en likviditets- och upplåningsplan 
för koncernen



Hur fungerar en koncernbank i 
praktiken?

Toppkonto 40 000 000  (extra kredit på 150 miljoner)

– Inlåningskonto 1 900 000 000
– Mariestads kommun - 870 000 000
– Mariehus - 750 000 000
– Vänerenergi - 240 000 000

Finansieringsbehov hos bolagen/kommun dämpar varandra

Endast när det på topkonto uppstår ett finansieringsbehov sker 
upplåning/amortering



Olika infasnings modeller

A. Clean cut:
Avslut av samtliga låneprodukter i bolagen
Nya lån i koncernbanken

B. Utfasning:
Befintliga lån ligger tills förfall
Nya lån/derivat tas upp i koncernbanken

C. Motpartsbyte med avräkning av en ”ryggsäck av gamla skulder”
Samtliga låneprodukter byter ägaren till kommunen
Bolagen betalar av sina tidigare dyrare lån/derivat med ett påslag



Slutsatsen av utredningen

Mariestads kommunkoncern anses kunna uppnå fördelar med en koncernbank

Fördelarna koncentrerar sig till följande områden: 

• Lägre räntekostnader genom att finansiera samtliga lån genom kommunen
(Idag finns vissa lån utan kommunalborgen)

• Bättre hanteringen av koncernens finansiella risker när dessa hanteras i en 
skuldportfölj

• Central hantering av finansieringsfrågor möjliggör en annan hantering och en 
annan samling av kompetens vilket skapar förutsättningar för bättra finansiella 
affärer



Nästa steg

Om Mariestads kommun önskar en koncernbank skulle nästa steg 
kunna vara:

Ta fram förslag till att införa en koncernbank
– Beslut om infasningsstrategi
– Förslag till en reviderad finanspolicy
– Beslut om en eventuell administrativ avgift koncernbank



Vikten av förankringsprocessen

Finansieringen är oftast en central fråga för bolagens VD-ar och 
deras styrelser

Det kan finnas motstånd mot att centralisera hanteringen av 
finansfrågor

Att skapa delaktighet och öppenhet i den framtida 
finanshanteringen är en nyckel till framgång





Yttrande från styrelsen i VänerEnergi AB angående koncernbank 

Styrelsen har tagit del av information rörande koncernbank lämnad av Christina Olsson, ekonomichef 

i Mariestads kommun, och Bas Thijssen, finanscontroller i Skövde kommun. 

Styrelsen konstaterar att det ännu inte finns något förslag till hur en koncernbank ska utformas och 

vilka delar som skall ingå i dess uppdrag varför det är svårt för styrelsen att bedöma hur en 

koncernbank kommer att påverka ekonomi och verksamhet i VänerEnergi.  

Viktiga aspekter som måste belysas i ett framtaget avtal eller en ny finanspolicy är hur ansvarsfrågan 

mellan huvudägare och bolag ska hanteras. Dessutom hur minoritetsägarens, Töreboda kommun, 

intressen ska hanteras.  

Styrelsen ställer sig i övrigt positiv till fortsatt utredning av en koncernbank i Mariestads kommun. 

 



 

 

Yttrande från styrelsen i Mariehus AB angående koncernbank 

Styrelsen har tagit del av information rörande koncernbank. Informationen är bestående utav utskick 

av Christina Olsson, ekonomichef i Mariestads kommun, och Bas Thijssen, finanscontroller i Skövde 

kommun, i kallelsen till styrelsemöte den 28/4. 

Styrelsen konstaterar att det ännu inte finns något förslag till hur en koncernbank ska utformas och 

vilka delar som skall ingå i dess uppdrag varför det är svårt för styrelsen att bedöma hur en 

koncernbank kommer att påverka ekonomi och verksamhet i Mariehus AB.  

Viktiga aspekter som måste belysas i ett framtaget avtal eller en ny finanspolicy är hur ansvarsfrågan 

mellan huvudägare och bolag ska hanteras samt eventuella ökade kostnaderna som kan kommer att 

påföras bolaget, kontra borgensavgiften bolaget har idag. 

Styrelsen ställer sig i övrigt positiv till fortsatt utredning av en koncernbank i Mariestads kommun i 

och med eventuella kostnadsbesparingar för hela koncernen där tillika Mariehus AB. 

 

Styrelsen i Mariehus AB 2020-04-24 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-11 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 97                                                   Dnr 2019/00052  

Beslut om godkännande: Program för Bäckatorpen m.m., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till program för Bäckatorpen m.m. 

Reservation 

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

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2013, § 173, om uppdrag att 
lämna förslag till en långsiktig lösning för Bäckatorpen i anslutning till Ekuddens 
villaområde. Uppdraget har inarbetats inom ramen för översiktsplanen för Mariestads 
kommun 2030. I översiktsplanen, antagen den 11 juni 2018, kf § 61, redovisas 
Bäckatorpen som ett nytt exploateringsområde benämnt ”Bäckatorpet” och avser 15-
20 nya bostäder.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 20 februari 2019 upprättat förslag till 
inriktning och omfattning av program för utveckling av Bäckatorpen m.m.. Den 
beslutade inriktningen innefattar studentboende samt möjlighet att utveckla 
odlingslotter, hantverk, installationer och mötesplatser. Planprogrammet samråddes 
2020-02-06 till 2020-03-06.  
 
Planprogrammet är en del i projektet kring Bäckatorpen där flera kommunala 
förvaltningar och övriga aktörer inkluderas. Planprogrammet redovisar den fysiska 
förändringen av området och har upprättas enligt reglerna i plan- och bygglagen.  
 
Programmet redovisar förslag till fortsatt användning av Bäckatorpen, ytor för odling 
och områden för nya studentbostäder, samt förslag till hur dessa skulle kunna 
utformas. Utvecklingen ska anpassas till omgivningens karaktär och förutsättningar. 
Den föreslagna utvecklingen av området avses genomföras i nära samarbete mellan 
kommunen, högskoleplattformen Dacapo, Göteborgs universitet och 
Vadsbogymnasiet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Engström (V) 
yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna upprättat förslag enligt etapp 1.  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-11 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 163/20 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 
 
Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-15 
 
Program för Bäckatorpen m.m. godkännandehandling 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 
Samrådsredogörelse 

 

Kommunfullmäktige  
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Planarkitekt Lisa Heller) 

 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2020-04-17 

Dnr: KS 2019/00052   
Sida: 1 (2) 

 
  

 
 Kristofer Svensson 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 

 

Beslut om godkännande: Program för 
Bäckatorpen m.m., Mariestads centralort, 
Mariestads kommun 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till program för 

Bäckatorpen m.m.           

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2013, § 173, 

om uppdrag att lämna förslag till en långsiktig lösning för 

Bäckatorpen i anslutning till Ekuddens villaområde. Uppdraget har 

inarbetats inom ramen för översiktsplanen för Mariestads kommun 

2030. I översiktsplanen, antagen den 11 juni 2018, kf § 61, redovisas 

Bäckatorpen som ett nytt exploateringsområde benämnt 

”Bäckatorpet” och avser 15-20 nya bostäder.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 20 februari 2019 

upprättat förslag till inriktning och omfattning av program för 

utveckling av Bäckatorpen m.m.. Den beslutade inriktningen 

innefattar studentboende samt möjlighet att utveckla odlingslotter, 

hantverk, installationer och mötesplatser. Planprogrammet samråddes 

2020-02-06 till 2020-03-06.  

Planprogrammet är en del i projektet kring Bäckatorpen där flera 

kommunala förvaltningar och övriga aktörer inkluderas. 

Planprogrammet redovisar den fysiska förändringen av området och 

har upprättas enligt reglerna i plan- och bygglagen.  

Programmet redovisar förslag till fortsatt användning av Bäckatorpen, 

ytor för odling och områden för nya studentbostäder, samt förslag till 

hur dessa skulle kunna utformas. Utvecklingen ska anpassas till 

omgivningens karaktär och förutsättningar. Den föreslagna 

utvecklingen av området avses genomföras i nära samarbete mellan 

kommunen, högskoleplattformen Dacapo, Göteborgs universitet och 

Vadsbogymnasiet.  
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 
 
Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-15         
 

Program för Bäckatorpen m.m., godkännandehandling 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Samrådsredogörelse 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Planarkitekt Lisa Heller) 
(Planchef Adam Johansson)  
 



Datum: 2020-04-15 
Dnr: KS 2019/52 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Planenheten 
 

 Kommunstyrelsen  
 

 
 
 

Beslut om godkännande: Program för 
Bäckatorpen m.m., Mariestads centralort, 
Mariestads kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till program för Bäckatorpen m.m. 

ska godkännas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-03-28, Ksau § 173 om uppdrag 

att lämna förslag till en långsiktig lösning för Bäckatorpen i anslutning till 

Ekuddens villaområde. Uppdraget har inarbetats inom ramen för översiktsplanen 

för Mariestads kommun 2030. I översiktsplanen, antagen 2018-06-11, Kf § 61 

redovisas Bäckatorpen som ett nytt exploateringsområde benämnt ”Bäckatorpet” 

och avser 15-20 nya bostäder.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2019-02-20 upprättat förslag till 

inriktning och omfattning av program för utveckling av Bäckatorpen m.m.. Den 

beslutade inriktningen innefattar studentboende samt möjlighet att utveckla 

odlingslotter, hantverk, installationer och mötesplatser. Planprogrammet 

samråddes 2020-02-06 till 2020-03-06.  

Planprogrammet är en del i projektet kring Bäckatorpen där flera kommunala 

förvaltningar och övriga aktörer inkluderas. Planprogrammet redovisar den fysiska 

förändringen av området och har upprättas enligt reglerna i plan- och bygglagen.  

Programmet redovisar förslag till fortsatt användning av Bäckatorpen, ytor för 

odling och områden för nya studentbostäder, samt förslag till hur dessa skulle 

kunna utformas. Utvecklingen ska anpassas till omgivningens karaktär och 

förutsättningar. Den föreslagna utvecklingen av området avses genomföras i nära 

samarbete mellan kommunen, högskoleplattformen Dacapo, Göteborgs 

universitet och Vadsbogymnasiet.  
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Underlag  

Program för Bäckatorpen m.m., godkännandehandling 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Samrådsredogörelse 

 

Lisa Heller   

Planarkitekt    
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1.  Inledning

IDÈ REVIDERINGSAMRÅD GODKÄNNANDEUPPDRAG

Möjlighet att lämna 
synpunkter

PLANPROCESSEN FÖR PROGRAM
ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

UNDERLAG FORTSATT 
DETALJPLANEARBETE

VAD ÄR ETT PROGRAM?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 10 § kan ett program tas fram 
om kommunen bedömer att det underlättar fortsatt detaljplanearbete - i 
programmet redovisas utgångspunkter och mål. 

PLANPROCESSEN
Processen för framtagande av program styrs av kapitel 5 i plan- och 
bygglagen (PBL). Programmet genomgår ett samråd där det är möjligt för 
myndigheter, allmänhet och andra berörda att lämna synpunkter. 

När programmet har godkänts av kommunstyrelsen kan arbetet med att 
utarbeta en detaljplan där områdets framtida markanvändning regleras 
inledas. 

BAKGRUND
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 februari 2019, Ksau § 
48 att ge planenheten i uppdrag att ta fram ett planprogram för att föreslå 
Bäckatorpens och dess omgivnings framtida utveckling. Den gällande 
inriktningen för markanvändning är studentboende med möjligheter för 
odling, trädgård och mötesplatser. 

Högskoleplattformen Dacapo satsar på att utöka sina platser och med 
fler studenter ökar också efterfrågan på studentbostäder. I dagsläget finns 
inga bostäder reserverade som studentbostäder i Mariestad. I kommunens 
bostadsförsörjningsprogram beskrivs ett befintligt underskott av bostäder 
för studenter och med en utvidgning av studieplatser kan det förvärras. 
Bostäderna kan också öka ortens attraktivitet som studieort.  

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Uppdraget består i att utarbeta ett program för området kring Bäckatorpen. 
Programmet skall presentera rådande förutsättningar i området, ge 
förslag på en långsiktig användning av de befintliga Bäckatorpen och hur 
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området kan disponeras för 15-20 studentbostäder, odlingsmöjligheter, 
mötesplatser med mera. Vidare skall programmet redovisa förslag på 
gestaltningsprinciper som bör gälla för mark och bebyggelse samt utgöra 
underlag för planläggning och genomförande. 

Det är av vikt att se det aktuella projektet som programmet är en del i inte 
enbart som ett bostadsprojekt, utan som en del i någonting större - en 
möjlig fysisk manifestation Göteborgs Universitets närvaro på orten och en 
viktig byggsten i uppfyllandet av Mariestads Vision 2030. Projektet berör 
minst två av visionens fem byggstenar - framförallt Mariestad - ledande 
inom hantverkets akademi, men också Mariestad - centrum för trädgårdens 
hantverk. 

Mariestad - ledande inom hantverkets akademi definieras i kommunens 
vision enligt följande: ”År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad 
som lockar tusentals studenter från alla världsdelar. Det lyckas vi med tack vare 
unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande kunskapsföretag 
som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar entreprenörskap och innovationer. 
Gymnasiets yrkesutbildningar har genom samverkan med universitetet blivit 
Sverigeledande.”. Inom det projekt som det här planprogrammet är en 
del av ryms allt detta som kommunens uttalade vision berör; det är en 
möjlighet att visa upp ortens hantverkskunskaper praktiskt i den fysiska 
miljön, en chans att knyta gymnasieutbildning och universitet närmare 
varandra i syfte att öka kunskapsnivån hos båda institutionerna - och det 
är också en chans att knyta universitetsstudenterna närmare till orten och 
öppna upp för nya möjligheter på plats efter studietiden, vilket skulle 
kunna medföra att de oftast inflyttade studenterna i högre utsträckning 
skulle kunna komma att välja att stanna kvar i Mariestad även på sikt. 

Vidare är en viktig planeringsaspekt att ha med sig det faktum att så länge 
inte kartan för högre utbildning i Västra Götaland ritas om drastiskt 
kommer målgruppen för användande av studentbostäder i Mariestad 
vara just studenterna vid Göteborgs Universitets utbildningar inom 
hantverk med kulturhistorisk prägel, samt Dacapos yrkesutbildningar 
med liknande inriktning, vilket ställer stora krav på ett kvalitativt och 
hantverksmässigt byggande, i syfte att kunna attrahera sin målgrupp. 
Byggnadernas utformning kan absolut ges ett mer modernt uttryck för 
att visa på hur gammal kunskap kan kombineras med ny, men omsorg 
om hantverksmässig kvalitet, kvalitativa byggnadsmaterial och detaljer 
kommer att ha stor betydelse. 

LÄGE OCH AREAL

Det utpekade området är beläget cirka 1,5 kilometer väster om centrala 
Mariestad, på västra sidan om Ekudden, norr om Ekuddens villaområde 
- ett villaområde som huvudsakligen byggdes ut under 1970-talet. 
Avståndet mellan universitets olika lokaler och programområdet är mellan 
1,5 och 2 kilometer. Området är nästan 2,5 hektar stort och begränsas av 
Ekuddenvägen i öst och norr, av villaområdet Ekudden i söder och av en 
befintlig stig i väster. Se illustration på nästa uppslag. 



6 PROGRAM - Program för Bäckatorpen m.m., godkännandehandling

MARKÄGOFÖRHÅLLANDE

Hela området, inklusive de två Bäckatorpen, ägs av Mariestads kommun.

GÄLLANDE PLANER
Inom programområdet finns två gällande planer. Dels Förslag till stadsplan 
för Ekudden (del av Marieholm 1:1 och 2:1 m.fl) (SP 151) som upprättades 
i december 1965, dels Förslag till ändring av stadsplanen för del av Västra 
Ekudden i Mariestad (SP 175) som delvis ersatte den förstnämnda planen 
1969.

I plankartan från 1965 anges området kring torpen som område för allmänt 
ändamål. I planbeskrivningen står att läsa att området kring befintligt 
torp reserveras för föreningsverksamhet eller liknande. 1969 trädde den 
nya stadsplanen för området kring torpen i kraft - där betecknas platsen 

Gällande planer inom programområdet i dagsläget. Föresla-
get programområde är markerat med vit streckad linje.

SP 151

SP 175

Programområdets placering

Gamla stan

Ekuddens camping

Bäckaängen

Sommargården 
Bäcken

Bäckatorpen

Befintlig 
odling

Bollplan

Åkerholme

Ekuddens villaområde

Ekuddenvägen

Ekuddenvägen
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för torpen som park eller plantering. Inte heller i planbeskrivningen 
omnämndes torpen - endast att området för allmänt ändamål ersattes med 
parkområde. 

OMRÅDETS HISTORIA

Historiskt var Ekudden - inklusive Bäckatorpen - i kungsgården 
Marieholms ägo och tjänade som betes- och skogsmarker. Här fanns även 
odlingar, ladugård och stora uthus tillhörande kungsgården. En bra bit in 
på 1900-talet var tätorten Mariestad endast belägen på Tidans östra sida. 

Torpstället för de så kallade Bäckatorpen finns angivet på kartor redan 
på 1600-talet. De nuvarande byggnaderna är välbevarade, även om 
det förekommer ett restaureringsbehov, och de härrör sannolikt från 
början eller mitten av 1800-talet. Bäckatorpen är två av få kvarvarande 
byggnaderna från kungsgården utanför Marieholm. På äldre kartor kan 
utläsas att ekonomibyggnader har funnits norr om torpen - inga rester från 
dessa är synliga idag. 

1917 övergick marken kring Bäckatorpen från kungsgården till 
kriminalvårdsstyrelsen. Med start 1925 hyrdes torpen ut som sommarstugor 
åt privatpersoner. 1969 överläts marken till kommunen. Senaste funna 
dokumentationen om uthyrning är från 2002 - då till Mariestads pastorat, 
som använde torpen till diverse samlingar och friluftsaktiviteter.  Sedan 
åtminstone 2008 har torpen sedan stått oanvända, fram till 2016 då mark 
för odling uppläts i närheten av stugorna och de började nyttjas som förråd. 

Torpen kallas för Bäckatorpen eller Bäckastugorna men området omkring 
har inte haft något namn. I detta planprogram föreslås området kallas 
Bäckaängen och området benämns delvis så i programmet. 

PROGRAMMET I STÖRRE KONTEXT
Utvecklingen av Bäckaängen sker i samverkan med flera kommunala 
förvaltningar och externa aktörer. Detta program redovisar för platsens 
fysiska förändringar och konsekvenserna av dem. Parallellt bedrivs bland 
annat ett projekt rörande Bäckaängen av arbetsmarknadsenheten gällande 
hur långtidsarbetslösa skulle kunna involveras i byggnation och förvaltning 
av området för sysselsättning. Vidare är ambitionen att involvera 
kommunens gymnasieutbildning inom bygg och el, samt studenter från 
Göteborgs Universitets olika hantverksprogram i genomförandet.

Kulturenheten har intresse i området för verksamhet och en fortsättning av 
projektet Off Season Art Gardening. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Projektets övergripande mål är att utöver den praktiska nyttan som 
studentboendet utgör skapa en plats där odling och samvaro i kombination 
med kulturhistoriskt värdefull hantverkskunskap och ekologi är centralt. 
Såväl det materiella som det immateriella och biologiska kulturarvet ska ges 
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utrymme och förvaltas. Bäckatorpen ger en glimt av ett historiskt Mariestad 
och genom att rusta upp dem och ge dem en långsiktig användning säkras 
de från att förfalla och kan bidra med både sociala och historiska värden. 

Genom att kunna erbjuda studenter ett unikt och centralt beläget 
studentboende med fokus på att ge dem möjligheter att utöva sina intressen 
även utanför skolverksamheten och en social kontext även boendemässigt 
kan fler lockas till utbildningarna och därmed till Mariestad. Vidare 
integreras studenterna mer på orten om deras närmiljö blir en mötesplats 
för odlingsintresserade från hela Mariestad. Förhoppningen är även att 
fler studenter ska stanna i Mariestad efter avslutade studier om Mariestads 
prägel som hantverksort stärks.

Boende och besökare i Mariestad ges genom detta projekt en plats för 
samvaro för odlingsintresserade, men även dem som bara vill flanera 
kan njuta av grönskan och omgivningarna. Genom låga kostnader 
för odlingslotter, och ett platsmässigt tillskott till Ekudden - såväl för 
närboende som förbipasserande flanörer - skapas en plats som välkomnar 
alla. 

I Mariestads kommuns Vision 2030 presenteras fem mål där kommunen 
presenterar sin önskan om karaktär och inriktning. Ett mål med projektet 
är att ge visionen fysiskt utrymme i staden, då projektet kan bidra till 
minst två av de fem grundstenarna i Mariestads Vision 2030. 

• Centrum för trädgårdens hantverk. År 2030 är vi en blomstrande 
kommun i alla bemärkelser. Vi har blivit hela Nordens ledande 
centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland annat avspeglar sig i 
de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna över hela kommunen.

• Ledande inom hantverkets akademi. År 2030 är vi en välkänd 
och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från 
alla världsdelar - med unika utbildningar, banbrytande forskning 
och avknoppande kunskapsföretag som snabbt slår rot i en miljö 
som välkomnar entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets 
yrkesutbildningar har genom sitt samarbete med universitetet blivit 
Sverigeledande.

VAL AV PLATS
Göteborgs universitet har utbildningar inom trädgård, landskapsvård 
och bygghantverk förlagda i Mariestad och därav eftersöktes en plats 
med koppling till dessa inriktningar för byggnation av studentboende. 
Bäckaängen har redan idag koppling till studenterna då mark har upplåtits 
till studenterna för odling sedan 2016. De befintliga Bäckatorpen bidrar 
med en kulturhistorisk prägel och är fysiska exempel på den traditionella 
byggnadsteknik som studenterna lär sig på utbildningarna. Dessa faktorer 
skapar de önskvärda kopplingarna mellan Bäckaängen och studenternas 
studieinriktningar.

Göteborgs Universitets  
utbildningar i Mariestad:

Bygghantverksprogrammet 

Traditionellt hantverksmässigt 
byggande, byggnadsinventeringar m.m.  
- Inriktning mur: ex. spisar, ugnar 
- Inriktning trä: ex. timring, 
stolpverksbygge

Trädgårdens och landskapsvårdens 
hantverk

Skötsel & utveckling av trädgård, park 
& landskap.  
- Inriktning trädgård: odling, skötsel & 
gestaltning av trädgårdsrum.   
- Inriktning landskapsvård: 
åtgärdsplanera, restaurera & vårda 
kulturhistoriska landskapsmiljöer. 

Universitets lokaler i centralorten
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Illustration över övergripande målbild. 

Vidare bidrar platsens centrala läge till ett minskat bilberoende bland 
studenterna, vilket blir en förbättring från dagens situation, då studenter 
ofta är bosatta utanför centralorten, med bilpendling som följd. 

Bäckaängen pekas också ut som utbyggnadsområde för 15-20 bostäder i 
kommunens översiktsplan, antagen 2018. 

I enlighet med Vision 2030 ska Mariestad karaktäriseras av hantverk 
och trädgård. Genom att välja en plats som är centrumnära, knappt 1,5 
kilometer från tätortens centrum, och lättillgänglig både med bil, cykel, 
kollektivtrafik och till fots inbjuds hela staden till denna mötesplats. 
Bäckaängen kan även komplettera och stärka befintliga målpunkter i form av 
sommargården Bäcken och naturområden. Platsen har alla förutsättningar 
för att bli en mötesplats - här kan odlings- och hantverksintresserade 
mötas, utöva sina intressen och utbyta kunskap. 

Befintlig infrastruktur i form av VA, el, fjärrvärme och trafiknät stärker 
ytterligare platsens lämplighet som studentboende. 

Med avstamp i ovanstående valdes Bäckaängen ut som lämplig för 
studentboende med inriktning mot odling, bygghantverk och möten. 

Illustration målbild
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Konstverket ”Fikanästet” Åkerholme inom området

Befintlig odling Bäckatorpen från söder

Området består till stor del av öppen gräsyta idag I anslutning till området finns vackra naturområden

  Social hållbarhet
- Skapar mötesplats
- En attraktivare studentstad
- Bostäder för studenter 
- En gratis/billig aktivitet och   
  målpunkt
- Förvaltning och utveckling av   
  immateriellt kulturarv 
- Ömsesidigt kunskapsutbyte

  Ekologisk hållbarhet
- Bevarandet av värdefulla biotoper
- Ökad artrikedom ger ökad   
   biologisk mångfald
- Närproducerade livsmedel
- Byggnation med hållbara   
  byggmaterial

  Ekonomisk hållbarhet
- Redan utbyggd infrastruktur
- Kan locka fler studenter till   
  utbildningarna och fler att stanna  
  efter studier 
- Samverkansprojekt kan hålla nere  
   byggkostnaderna

Exempel på hur ett genomförande av projektet väntas kunna bidra till ökad hållbarhet
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BEBYGGELSE 
I områdets sydvästra hörn finns de två Bäckatorpen där de nuvarande 
byggnaderna dateras till början eller mitten av 1800-talet. Torpstället 
återfinns dock på kartor från 1600-talet och framåt. 

I nära anslutning till området finns sommargården Bäcken. Den drivs 
av Equmeniakyrkan och en rad aktiviteter bedrivs här sommartid, 
såsom caféverksamhet, minigolf, lekplats, ungdomsidrott och 
beachvolleybollplan - det anordnas även evenemangskvällar med bland 
annat musikunderhållning och också större firanden vid valborg och 
midsommar. I söder angränsar programområdet till villabebyggelse från 
1970-talet. 

GRÖNSTRUKTUR 
Inom programområdet finns träd främst längs med områdets yttergränser. 
På en åkerholme med ett odlingsröse i östra hörnet finns flertalet träd och 
buskar.

Kring Bäckatorpen finns träd och buskar och spår av en trädgård kan 
utläsas i form av prydnadsbuskar. På området finns en klippt gräsplan 
med fotbollsmål. I övrigt består vegetationen av gräsfilt som slaghackas 
med undantag för de odlingslotter som etablerades på platsen 2016 för 
studenter vid Göteborgs universitet. Även nyanlända har genom åren odlat 
på området.

KULTURMILJÖ
Bäckatorpen har en historisk koppling till kungsgården Marieholm som 
ger dem både ett kulturhistoriskt och ett socialhistoriskt värde. Torpen 
representerar kontrasten mellan de privilegierades boendemiljö på 
Marieholm och gemene mans levnadsstandard. Det är av vikt att torpen 
varsamt restaureras och bevaras och att deras karaktär ger prägel åt området.  

Ett gravfält som dateras till 1800-500 f.Kr. finns utanför programområdets 
östliga gräns och omfattas av skydd enligt lagen om fornminnen. Inom 
programområdet finns en åkerholme med ett odlingsröse, men denna 
berörs inte av den föreslagna utvecklingen.

Under hösten 2018 etablerades konstverket Fikanästet inom 
programområdet som en del av konstprojektet Off Season Art Gardening. 
Detta projekt leds av kulturenheten, som även fortsatt ämnar initiera 
ytterligare aktiviteter som stärker platsen. 

INFRASTRUKTUR
Gång- och cykeltrafik
Ett väl utbyggt gång- och cykelnät binder samman de centrala delarna 
av Mariestad med programområdet. Att cykla mellan Nya torget och 
Bäckaängen tar cirka 10 minuter. Till området finns idag möjlighet att gå 

2. Befintlig struktur 
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ungefärlig fysisk avgränsning

farligt gods-led

område utpekat i ÖP

outnyttjad byggrätt

pågående DP-arbete

generellt strandskydd 100 m

utökat strandskydd 300 m

naturreservat

grönska

potentiellt förorenat område

fornlämning

övrig kulturhistorisk lämning 
och möjlig fornlämning

jordbruksmark

generell vindriktning

sol

bilväg

GC-stråk

Hänsynskarta, inklusive vind, sol och stråk
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Vägnät i närområdet

och cykla på separerad bana till områdets yttergräns från alla väderstreck.

Vandringsleden Biosfärleden går längs med områdets västra gräns. 
Biosfärleden tillkom under biosfärarbetet med hållbar turism och är en 
136 kilometer lång vandringsled som går genom kommunerna Mariestad, 
Götene och Lidköping. Vidare förekommer flertalet upptrampade stigar i 
området.

Kollektivtrafik
Närmaste anslutning med kollektivtrafik är Ekuddens busshållplats belägen 
800 meter från området. Den aktuella hållplatsen trafikeras av stadsbuss 1 
som går mellan Bråten Park och Grangärdet, via resecentrum. 1,2 km från 
programområdet finns busshållplats Marieholms center som trafikeras av 
stadsbuss 2 som går sträckan mellan Haggården och Krontorp, också den 
via resecentrum.

Motortrafik
Inom området finns i dagsläget ingen motortrafik. Längs med 
programområdets östra och norra gräns går Ekuddenvägen som slutar 
vid Ekuddens camping respektive Bäcken. Söder om de angränsande 
villorna finns Vikingavägen som är en återvändsgränd. En trafikmätning 
på Ekuddenvägen gjord 2016 uppmätte 1194 fordon/årsmedelsdygn. 
Kolarbacksvägen är matargata mot Vikingavägen där 584 fordon/
årsmedeldygn uppmättes 2014.  

Parkering
Precis sydväst om Bäckatorpen, med angöring från Kolarbacksvägen, finns 
en parkering med 3-4 platser för Ekuddens småbåtshamn. Sommargården 
Bäcken har en grusad parkeringsyta i anslutning till sin verksamhet.

Ekuddenvägen

Ekuddenvägen

Vikingavägen

K
ol

ar
eb

äc
ks

vä
ge

nBronsåldersvägen

Domarringsvägen
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3. Föreslagen utveckling
ANVÄNDNING
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade inriktning för området är 
studentbostäder med möjlighet för odling och mötesplatser. Kommunen 
ser att området har potential att bli mer än en plats för studentboende. Här 
kan odlingsintresserade från hela kommunen mötas, utöva sina intressen 
och utbyta kunskap. Bäckaängen kan också bli ett besöksmål och bjuda in 
allmänhet för att ta del av trädgårdsinspiration, traditionellt bygghantverk, 
och vackra omgivningar. 

Projektet indelas i etapper där de första inte är avhängiga genomförandet 
av senare etapper, utan där de befintliga värdena tillvaratas, Bäckatorpens 
fortsatta varande säkras och platsen utvecklas genom att förutsättningarna 
för odling förbättras. Inga av dessa förbättringsåtgärder är avhängiga en ny 
detaljplan för området, utan kan initieras i princip omgående, samtidigt 
som arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjas, finansieringen och 
projektorganisationen säkerställs. Därefter kan studentbostäderna byggas.

Dock är det av vikt att helheten beaktas redan vid första etappen för att ge 
en enhetlig plats med rätt förutsättningar för nästkommande etapper. Då 
projektet avser att involvera studenter för byggnation måste vidare dialog 
ske med skolorna för att utreda hur mycket som kan beräknas byggas per 
år inom ramen för kursplaner. Uppdelningen av etapp 2-6 kommer därfär 
sannolikt att justeras. En grov uppskattning antyder att all byggnation 
skulle kunna vara klar inom 4-5 år från byggstart. Kommunens ambition 
är att studenter ska flytta in efterhand som stugorna färdigställs. 

DE BEFINTLIGA BÄCKATORPEN
De två befintliga Bäckatorpen härrör som konstaterat tidigare i detta 
program sannolikt från början eller mitten av 1800-talet, något som idag 
bidrar till att vi ser dem som bevaransvärda. När stadsplanen för området 
antogs i slutet av 60-talet tycks dock inriktningen ha varit en annan, och 
bedömningen idag är att man då på sikt avsåg att riva dem, något som 
sannolikt har bidragit till ett eftersatt underhåll. Torpens standard är låg 
med dagens mått mätt - golven i bottenplan består av ett stampat jordgolv, 
och det saknas såväl VA som elektricitet. En mer översiktlig inventering av 
torpens skick i dagsläget antyder dock inte att det skulle vara en omöjlighet 
att rusta upp dem, varpå inriktningen för detta program är att de skall 
bevaras, restaureras och ges nya användningar.

Baserat på torpens skick och gällande plan i området idag föreslås i 
detta program att torpen som ett första steg skall restaureras till vad 
som bör kunna sägas vara ursprungligt skick. Förslagsvis görs detta i 
form av ett antal studentprojekt av studenter vid Göteborgs Universitets 
bygghantverksutbildning - till att börja med skadeinventering och 
kulturhistorisk analys, samt förslag till åtgärdsplan och därefter även 
stegvis genomförande av restaureringen. Det finns gott om exempel på 
liknande projekt som studenterna har genomfört runt om i Skaraborg, och 
kommunen avser att undersöka möjligheterna att få studenterna att ta sig 
an även Bäckatorpen. 



15PROGRAM - Program för Bäckatorpen m.m., godkännandehandling

Promenadvänlighet

Genom genomförande av denna första restaurering avses torpens fortsatta 
varande säkras. Då deras standard idag som sagt är låg med exempelvis 
stampat jordgolv ser kommunen att det rör sig om ett mer omfattande 
investeringar om man önskar kunna möjliggöra helt nya användningar 
och att det sannolikt är mest rimligt att i ett första skede i huvudsak låta 
byggnadernas utformning i kombination med gällande plan styra vilka 
aktiviteter som kan inrymmas i dem - som första steg bör alltså byggnadernas 
fortsatta status säkras genom nämnda restaurering och utöver detta bör 
möjligheterna att förse dem med vatten och avlopp respektive elektricitet 
utredas, i syfte att möjliggöra en något bredare användning än idag - som 
exempelvis ett komplement till odlingarna och ett utrymme att upplåta till 
Göteborgs Universitets studenter att nyttja på det sätt som i det läget är 
möjligt. På sikt skulle möjligheterna att inrymma något mer specialiserade 
lokaler för hantverksutövande och eventuell kårhusverksamhet kunna 
utredas, och även om en sådan utveckling av lokalerna sannolikt ligger en 
bit in i framtiden bör den kommande detaljplanen för området ta höjd 
för detta. 

STUDENTBOSTÄDER

Utöver en framtida användning av de befintliga Bäckatorpen syftar detta 
program också till att utreda möjligheterna att utveckla området med 
studentbostäder. Hur dessa föreslås utformas beskrivs mer ingående under 
etapp 2. 
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OMRÅDESSTRUKTUR

Promenadvänlighet
En viktig aspekt vid utformningen av programområdets struktur har 
varit promenadvänligheten. Även om Ekudden historiskt sett har tillhört 
kungsgården Marieholm och inte varit tillgängligt för allmänheten har 
området under de senaste decennierna utvecklats till ett populärt och 
tätortsnära naturområde, genomkorsat av ett frekvent utnyttjat nät av 
stigar och med höga naturvärden på många ställen. Därför är områdets 
fortsatta - och förbättrade - tillgänglighet en tungt vägande faktor i 
programområdets utformning. 

Att området blir inbjudande för besökare är också en viktig del i att stärka 
och tydliggöra Mariestads roll som hantverkscentrum. 

Bebyggelsestruktur
Det är angeläget att Bäckatorpens skala och karaktär genomsyrar områdets 
nybyggnationer. Även det nya bostadsområdets struktur är i detta förslag 
inspirerat av en traditionell radbystruktur - en linjär bosättning utformad 
längs med en bygata, som historiskt sett ofta har placerats på en ås med 
odlingslandskapet nedanför. Byggnaderna har en informell placering med 
husen nära bygatan och i samband med skiftesreformen på 1800-talet 
försvann många radbyar, men i detta projekt avses alltså en nytolkning av 
strukturen göras. 

Radbyns täthet och att alla entréer är nära gatan avses verka för en social 
integration där bygatan blir en naturlig mötesplats och strömning genom 
området. För att skapa den intima och småskaliga känslan i gaturummet 
är det viktigt att byggnaderna placeras nära och i samma nivå som gatan. 
Den informella placeringen skapar en livfullhet åt området och variation i 
rumslighet och solinsläpp skapas mellan byggnaderna. 

Den föreslagna lokaliseringen av bygatan och bebyggelsen är placerad 
på ett hänsynsfullt avstånd till väg och grannar, men syftar även till att 
ge odlingen utrymme för att att utökas på sikt. Vidare ska åkerholmen i 
öster och skogsdungen i väster fredas då vissa naturvärden har identifierats 
där. Den tilltänkta delvis gemensamma trädgården (lilamarkerad) för de 
boende är utritad på planillustrationerna på nästa uppslag och inom denna 
yta föreslås all bostadsbebyggelse placeras. Den exakta lokaliseringen av 
de enskilda husen ska dock endast ses som en illustration för ett tänkbart 
alternativ. 

Varierad, slingrande väg

Central rörelse - alla 
bostadsenheter nås från 
huvudstråket

Informell  
bebyggelseplacering

Intimt gaturum - husen 
placerade och nära i 
nivå med huvudstråket.
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Funktioner och kopplingar

Kårhusfunktioner / 
komplement till odlingen

Studentboende

Odlingslotter

Trädgårdar

Grönområde

Parkering osv.

ETAPP 1

Bäckatorpen
I första etappen restaureras Bäckatorpen. Karaktären, utformningen 
och planlösningen från 1800-talet på torpen bevaras, men de behöver 
renovering då fukt- och rötskador har påträffats. Genom att även 
undersöka möjligheterna för att installera el, vatten, avlopp och 
fjärrvärmeuppvärmning kan användningen breddas betydligt.

Initialt är torpen tilltänkta att även fortsatt fungera som verktygsförråd, 
men också samlingslokal för odlarna. Här ges möjlighet till att ta en paus 
från odlingen och komma in, gå på toaletten, brygga kaffe med mera. 
De kan även upplåtas för ytterligare aktiviteter för universitetsstudenterna, 
så länge de tänkta användningarna ryms inom gällande plan och är 
kompatibla med byggnadernas utformning. 

Grönstruktur
Odling
Den befintliga odlingen ligger mitt i programområdet, på relativt stort 
avstånd till Bäckatorpen där det finns vattenutkast och verktyg förvaras. 
Genom att förlägga odlingarna närmare torpen underlättas odlandet, 
vilket gör det mer lättillgängligt och sannolikt därmed ökar intresset.

Ett första steg relaterat till odlingen i området blir därför att anvisa 
studenterna som odlar på platsen en ny yta att anlägga odlingslotter på, i 
direkt anslutning till torpen och i enlighet med detta program. Vid dialog 
med universitetets studentförening har det framkommit att man ser ett 
behov av att inhägna odlingsytan, i syfte att skydda odlingarna från djur. 

Tydligt åtskilda rums-
ligheter

Huvudstråket omgärdas 
av träd och buskar

Centralt placerad, 
gemensam byggnad
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Detta får de gärna göra, så länge grindar lämnas olåsta och inte stänger ute 
intresserade förbipasserande. Förslagsvis uppförs inhägnaden i form av en 
traditionell gärdesgård. 

Odling och trädgård ska främjas inom programområdet. Odlingslotterna 
föreslås tillgängliggöras för alla intresserade: studenter, nyanlända, 
långtidsarbetslösa och övriga allmänheten. Detta skulle skapa en mötesplats 
för odlingsintresserade från hela staden. 

Odlingsområdet föreslås delas upp i ett rutnätsmönster om 20m2 med 
gångar av exempelvis grus eller träflis. Flera lotter kan användas av de 
som vill odla större yta. Genom att skilja av odlingslotterna med flyttbara 
lister delas området in efter önskad storlek. Innan odlingslotterna anläggs 
bör en inventering av intresse göras så att en rimlig yta bryts för odling. 
Odlingsytan kan sedan expandera efterhand som intresset ökar. Med fördel 
kan området för odling inspireras av tiden kring Bäckatorpens uppförande 
(1800-tal) med bland annat omslutande gärdesgårdar för att undvika 
viltskador. 

I anslutning till torpen finns en befintlig jordkällare av gjuten cement och 
trädörr. Den föreslås rustas upp och skulle kunna användas av odlarna om 
intresse finns. Studenter från Göteborgs universitet med inriktning mot 
landskapsvård kan potentiellt involveras i upprustningen. 

Träd
Fler träd föreslås planteras för att skapa rumsligheter och öka 
artsammansättningen och därmed gynna en bredare fauna. En 
fruktträdgård föreslås anläggas för att skapa värden för både pollinerare 
och människor. I fruktlunden anläggs stigar och genom gestaltningen 
tydliggörs att fruktlunden är offentlig för att inbjuda besökare. 

Äldre kultursorter och inhemskt växtmaterial föreslås prioriteras för 
bevarande och att knyta an till sorter som kan ha använts under uppförandet 
av Bäckatorpen. Likväl kan det biologiska kulturarvet synliggöras genom 
exempelvis hamling och stubbskottsbruk. 

ETAPP 1
Utveckling av odling och vegetation. Restaurering av Bäckatorpen.

ETAPP 2
Utveckling av Bäckatorpen och odling. Nybyggnation storstuga och 

studentbostäder. 

ETAPP 3-6
Fortsatt utbyggnad studentboende, odling och utveckling av trädgård.

Radby med husen nära vägen

List mellan varje odlingslott, en 
flexibel avskiljare
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Nuläge

Etapp 4

Etapp 2

Odlingen utökas och ett verktygsförråd byggs, för nu 
har Bäckatorpen getts en annan användning. Parke-

ring, bygatan och trädgården börjar anläggas. De 
första bostäderna och storstugan byggs.

Odlingen utökas efter behov och ytterligare bostäder 
byggs. 

I nuläget har odlingarna långt till vatten och verktygen 
vid Bäckatorpen.

Illustrationerna nedan ska ses som ett exempel på hur programmet kan ta fysisk form. 

Etapp 1

Etapp 5

Etapp 3

Odlingen flyttas närmre torpen. Ny vegetation  
planteras och äng anläggs. 

Odlingen utökas efter behov och ytterligare bostäder 
byggs. En byggnad med privata förråd och cykelförråd 

byggs. 

Odlingen utökas efter behov och ytterligare bostäder 
byggs. 

Bäckatorpen

Parkering

Utökning odling

Utökning odling

Odling

Jordkällare

Äng

Fruktlund

Odling

Utökning odling

Utökning odling

Yta för 
marknad etc

Utökning studentboende

Utökning studentboende

Förråd & cykelhus

Åkerholme

Fikanästet

Storstuga
Trädgård

Utökning studentboende

Miljöhus & förråd

Verktygsförråd
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Ängsmark
Ängsmarker är för många starkt förknippat med torpmiljön. Genom att 
planera Bäckaängen för slåtter kan den vilda floran och faunan stärkas 
på lång sikt. Andelen ängsmarker har minskat kraftigt i landet till följd 
av förändrad markanvändning och markbearbetning. Slåtterängar är 
också ett biologiskt kulturarv där mänskligheten under flera generationer 
bortforslat material vilket gett upphov till magrare jordmån och livsmiljöer 
för hävdgynnade arter som annars blir utkonkurrerade. Med slåtteräng 
gynnas den biologiska mångfalden samtidigt som det kulturhistoriska 
värdet upprätthålls. 

I ängsmarken klipps gångar och små rum för att kunna flanera i ängen och 
möjliggöra för picknick i ett blomsterhav. 

Etapp 6

Efter sista etappen finns bostäder för 15-20 studenter (beroende på vilka typhus som byggs) i Bäckaängen. Odlings-
lotter är tillgängliga för såväl studenter som allmänhet och torpen är ett lokalt centrum för odling och hantverk. 
Bäckaängen kommer vara fortsatt i utveckling, med odling, trädgård och övrig vegetation är området ständigt i 

omvandling. Programmet föreslår en detaljplan som möjliggör och uppmuntrar framtida initiativ.

Ängar med klippta gångar och 
rumsligheter 
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ETAPP 2

Bäckatorpen
Efter att en lagakraftvunnen detaljplan utvidgat Bäckatorpens möjliga 
användning föreslås de användas som resurser för odlare, studenter, 
Dacapo med flera med en flexibel användning. Bäckatorpen avses bli en 
del av ett småskaligt lokalt centrum för hantverk och odling, som vänder 
sig till såväl allmänhet som studenter. Planen föreslås delvis vara flexibel 
för att möjliggöra en dynamisk plats där intressen och initiativ tas tillvara 
(vad som däremot är av vikt är att tydliggöra en önskad visuell inriktning 
och struktur för bebyggelsen). Mark nordöst om torpen lämnas öppen för 
att möjliggöra dessa initiativ - det kan handla om lokaler för workshops, 
snickeri, växthus men marken kan även användas till skördemarknader 
eller liknande tillfälliga event. 

Ett av torpen föreslås fortsatt fungera som lokaler för odlarna med 
möjlighet till förråd, toalett och ett enklare kök. Då odlingslotterna 
inbjuder människor från hela kommunen kan inte alla förväntas bo 
i närheten varav denna funktion är fortsatt viktig. Här kan även finnas 
möjlighet att använda torpet till försäljning av grödor, konst och hantverk 
under marknadsdagar. Det andra torpet skulle kunna nyttjas av studenter 
utanför skoltid, för att exempelvis utöva hantverksrelaterade intressen.

Kommunikationer
Bostäderna placeras längs ett huvudstråk - en bygata - som är slingrande och 
löper i nordsydlig riktning, bland annat i syfte att utgöra ett komplement 
till befintliga promenadstråk i området. Parkering, brevlådor och 
återvinningshus placeras i anslutning till infarten längs med Ekuddenvägen 
i norra delen av programområdet. I områdets södra del löper stråket 
förbi de befintliga Bäckatorpen och kopplar samman bebyggelsen. Norr 
om Bäckatorpen länkas bygatan och Kolarbacksvägen samman. Bygatan 
föreslås vara grusad och avsedd enbart för gång- och cykeltrafik. Access för 
räddningsfordon måste dock säkerställas.

Utöver bygatan avses ett nät bestående av ett antal smalare gångbanor 
anläggas i området, dels för promenader och dels för access till odlingslotter. 
Huvudgångstråken grusas och tillgänglighetsanpassas. I ängsvegetationen 
kan också smalare gångstråk och rumsligheter för flanörer och möjlighet 
för picknick klippas. 

Goda möjligheter till att parkera cykeln ska finnas både för boende och 
besökare. Parkeringen vid Ekuddenvägen för motortrafik reserveras 
främst för boende, men ett fåtal platser bör finnas för besökare. Baserat 
på områdets centrala läge bedöms inte alla studenter behöva ha bil, varpå 
ett något mindre antal parkeringsplatser än en per bostad bör kunna vara 
lämpligt.

Byggnadsutformning studentbostäder 
Enligt Mariestads bostadsförsörjningsprogram vill en student inte betala 
mer än 3500 kronor i månaden för en etta. Därför är det viktigt att hålla 



22 PROGRAM - Program för Bäckatorpen m.m., godkännandehandling

nere kostnaderna i projektet samtidigt som god kvalité och standard ska 
upprätthållas. 

Boverkets byggregler
Då bostäderna är ämnade för enbart studenter ställs lägre krav i Boverkets 
Byggregler (BBR 2011:6) gällande areor och inredning jämför med övriga 
bostäder. Nedan presenteras delar av föreskrifterna och de allmänna råden 
för studentboende kortfattat, för mer information hänvisas till BBR. 

I en studentbostad om högst 35 m2:

• behöver inte bostaden ha tillgång till direkt solljus (BBR 6:323) 

• kan daglig samvaro, sömn och vila och matlagning finnas i samma 
rum och överlappa varandra, exempelvis med en bäddsoffa (BBR 
3:225)

• ska bostaden vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga 
- den kan dock utformas utan plats för medhjälpare på sängens 
bortre sida (BBR 3:146) 

• bör inredningslängd för matlagning vara minst 1,40 meter (BBR 
3:225)

• bör inredningslängd för förvaring vara minst 1,20 meter (BBR 
3:225)

• bör plats för kapphylla vara minst 0,40 meter bred (BBR 3:225)

Byggteknik & gestaltningsprinciper
Programmet eftersträvar att ge området en välbalanserad variation inom 
en given ram. Kommande rubriker redovisar ramen för gestaltningen 
där flera möjliga utföranden redovisas. Tre olika typstugor föreslås som 
sedan kombineras med olika fönster, dörrar, färgsättning etcetera för att 
uppnå variation, samt för att skapa en plats med höga ambitioner gällande 
material, funktion och estetik, uppfört med en traditionell timmerteknik.  

Typhus & planlösningar
Programmet föreslår tre olika typhus som utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet med att utforma kommande studentbostäder på platsen. 
Typhusen är yteffektiva och utgår ifrån olika grader och typer av 
delning av gemensamma funktioner, i syfte att hålla nere kostnaderna 
för byggnationen, men också för att verka för socialt utbyte studenterna 
emellan. Typhusen avses vara utrustade med mer eller mindre enkla kök, 
och kompletteras med ett gemensamt kök och ytterligare delade ytor i en 
separat byggnad. 

De olika typhusen avses svara mot olika boendeönskemål och även 
bidra till att skapa ett område som kan upplevas som varierat - även de 
olika typhusen kan med fördel varieras avseende färgsättning, om de 
utformas med eller utan farstukvist, eventuell spröjs eller snickarglädje, 
fönsterutformning, mer exakt utformning av panel och så vidare.
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Typhusen redovisas på kommande uppslag. 

De byggnader som redovisas här har ett i huvudsak traditionellt utseende 
exteriört, vilket inte per automatik är den enda lämpliga vägen att gå i den 
slutgiltiga bebyggelseutformningen. Mer modern utformning avseende 
exempelvis fönstersättning skulle kunna bli aktuellt. Vad som däremot 
absolut bör värnas är den traditionellt betonade färgsättningen och omsorg 
om såväl materialval som detaljer. Även symmetri och tydlig vertikalitet 
avseende fasaduttrycket bör vara drag att hålla fast i. Det är sannolikt 
heller inte lämpligt med allt för stora eller många fönster, då byggnaderna 
kommer att placeras nära varandra och även nära bygatan. Vidare måste 
även byggnadernas funktionalitet och hållbarhet över tid värnas - många 
traditionella drag har en tydlig funktion och syftar till att skydda huset 
från exempelvis väderpåverkan och skall förändringar av dessa göras måste 
det ske på ett medvetet sätt. 

Tilläggningsvis skulle även ett litet antal ytterligare rum kunna inredas 
som bostäder på en eventuell ovanvåning i den gemensamma byggnaden - 
eventuellt som korridorsrum. 

Läs mer under rubriken Storstuga. 

Förråd
Enligt BBR ska det finnas låsbart utrymme för förvaring av säsongsutrustning 
med mera i bostadens närhet. Förråd föreslås placeras antingen i mindre, 
separata komplementbyggnader eller i den gemensamma byggnaden, 
beroende på hur denna utformas. 

Stomme
Samtliga tre typhus har sin utgångspunkt i Bäckatorpens utseende och 
byggteknik. De avses uppföras i timmer, vilket både kopplar till historiskt 
svenskt byggande, men också till en teknik som absolut är högintressant 
även i framtiden, då framförallt lokalproducerat timmer utgör ett hållbart 
byggnadsmaterial som också binder koldioxid - dessutom krävs ingen 
metall för att hålla ihop byggnadens bärande konstruktion. Vidare 
anknyter metoden till Göteborgs Universitets bygghantverksprogram och 
Mariestads profilering som hantverksort. 

Detta är en intressant möjlighet att verka för att ta svenskt traditionellt 
byggande in i framtiden - såväl av kulturhistoriska skäl som av miljömässiga. 
Aspekter som att husen kan demonteras och flyttas samt vid behov repareras 
på ett väldigt rationellt sätt är också tungt vägande fördelar. 

Dimensionerna på virket bör vara en diameter på minst 200 millimeter, då 
det innebär att ingen ytterligare isolering krävs, utom i långdraget (mellan 
stockarna). Vilken typ av knutar som används kan med fördel varieras 
mellan mer eller mindre visuellt markanta mellan olika hus, i syfte att 
verka för en variation i området. Rundtimmer bör dock undvikas, då detta 
traditionellt sett enbart har använts på uthus, samt att det tenderar att ge 
ett något klumpigt uttryck. 
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IDÉ TILL TYPHUS: KOMPISTVÅA

KOMPISTVÅA

Kompistvåan är ett av de 
ytmässigt mindre boendealter-
nativen som föreslås; varje hus 
är cirka 42 m2 stort, och består 

av två separata lägenheter som 
delar entré, köksutrymme och 
toalett. Varje lägenhet är cirka 
13 m2 och till det tillkommer 
ett sovloft där även viss förva-
ring kan inrymmas, samt cirka 

16 m2 delade ytor. 
Typhuset är utformat med 
avsikten att erbjuda ett boen-
dealternativ som kan delas på 
ytmässigt lika villkor av två 
vänner eller klasskamrater.

stege till 
sovloft

gemensam entré, 
delat pentry och 
badrum

privat rum

Idé
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RADHUS

Upp till fyra stycken enrums-
lägenheter á cirka 20 m2/styck 
adderas till en gemensam 
huskropp. Lägenheterna har 
separata entréer och uteplat-
ser, samt egna badrum och 
pentryn. 

Graden av praktisk delning 
för de boende är låg, även om 
samordningsvinster kan göras 
vid byggnationen av våtrum 
och avseende materialåtgång. 

Lägenheterna är små, men  
inrymmer såväl en delvis  

avskärmad sovdel som  
matplats och visst ytterligare 
möblemang. 

Samtliga rum har ljusinsläpp 
och omsorg har lagts om 
siktlinjer och ett symmetriskt 
fasaduttryck. 

IDÉ TILL TYPHUS: RADHUS

delvis avskärmad 
sovplats

våtrum placerade 
i anslutning till 
varandra

Idé
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PARSTUGA

Parstugan är ett marginellt 
större boendealternativ - 
cirka 40 m2 - och riktar sig 
kanske till paret eller den 
som kan tänka sig att betala 
för en något större, om än 

fortfarande yteffektiv bostad. 
Liksom i de två andra 
alternativen är finns det en 
omsorg om symmetri och 
siktlinjer. 

Parstugan kommer att bli 
det dyraste boendealterna-
tivet i området, baserat på 
dess storlek och den låga 
graden av delning. 

IDÉ TILL TYPHUS: PARSTUGA

separat sovrumi likhet med de andra typhusen kan 
parstugan med fördel förses med 
en farstukvist som markerar och 
skyddar entrén, samt bidrar till ett 
varierat gaturum

Idé
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Grundläggning
Någon form av krypgrund föreslås, företrädelsevis i natursten. Dels för att 
metoden är är reversibel på ett annat sätt än en gjuten platta och alltså gör 
mindre åverkan på miljön, dels bör det bli mer kostnadseffektivt att inte 
gjuta. Vidare bör även klimatavtrycket bli klart mindre. 

Fasad
Avseende fasadmaterial är stående panel att förorda i första hand (inte 
färdig panel från ett byggvaruhus där alla brädor är exakt lika breda, 
utan handtillverkad, vilket skapar ett varierat fasaduttryck), dels då det är 
rationellt rent konstruktivt i kombination med en timmerstomme, dels 
då det är ett traditionellt betingat utförande som betonar den vertikalitet 
som är historiskt sett har varit vanlig i fasader och av många uppfattas 
som vacker. För att värna byggnadens hållbarhet på sikt bör den stående 
panelen kombineras med någon form av lösning med vattbräda/offerbräda 
och droppnäsa i underkant. 

I mindre utsträckning kan en kombination av liggande och stående panel 
tillåtas för att exempelvis framhäva fönster och dörrar - denna mer moderna 
utformning skall i så fall dock ske på ett medvetet och omsorgsfullt sätt. 

Timmerhus helt utan panel är inte så vanligt förekommande i den här 
delen av Sverige men i syfte att uppmuntra variation och även synliggöra 
hantverket bakom en timmerstomme kan även stugor utan panel 
potentiellt uppföras. 

Tak
Byggnaderna avses förses med sadeltak med en takvinkel mellan cirka 22° 
och 38°, företrädelsevis belagda med röda, en- eller tvåkupiga, tegelpannor 
- helst återbrukat tegel. Ytterligare ett alternativ är att taken förses med 
solceller - då måste det dock handla om integrerade solceller, företrädelsevis 
sådana som faktiskt ser ut som takpannor. Partier med solceller och rött 
tegel bör inte kombineras på samma tak. 

Takpannor med integrerade solceller
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Idéer för möjlig utformning av dörrar.

Dörrar
Företrädesvis föreslås trädörrar av spegel- eller paneltyp. Se exempel nedan. 

Fönster
Stående eller kvadratiska fönster med en markerad mittpost förordas, 
företrädelsevis inordnade i rutor. Fönstren placeras symmetriskt och 
föreslås förses med träkarmar. Vertikaliteten i uttrycket är viktig. Se 
exempel på nästa sida. 

Färgsättning
Byggnadernas färgsättning avses vara traditionellt betonad - exempel på 
lämpliga färger är rött (Falu rödfärg), ljust grönt eller gult, och inspiration 
kan förslagsvis hämtas i Gamla stan. Byggnaderna bör inte målas vita. 

Knutarna föreslås vara vita, men övriga detaljer kan med fördel ges en 
kontrasterande färg mot fasaden. Även träkarmar på fönstren föreslås vara 
vita, men kan även ha annan färg. Fönsterbågarna får gärna vara målade i 
samma färg som dörren och kontrastera mot fasaden. 

Eventuella hus utan panel samt komplementbyggnader föreslås målas 
med Falu rödfärg. Avseende val av typ av färg är slam- eller linoljefärg att 
förorda.

Alternativa gestaltningsprinciper
Ett alternativ eller mer sannolikt ett komplement till ovan beskrivna 
gestaltningsprinciper skulle kunna vara att delar av den nya bebyggelsen i 
området uppförs med experimentella metoder av studenter vid Göteborgs 
Universitet, som en del i utbildningarna där. Exempel på detta skulle 
kunna vara byggnation i lera eller murade inslag. Området skulle på så 
sätt kunna bli en palett av olika stilar, material och tekniker och bidra 
till det utseendemässigt varierade område som kommunen eftersträvar. 

Färgskala med inspiration från 
Gamla stan, Mariestad.
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Idéer för möjlig utformning av fönster

Vidare innebär det även att det finns potential att här ytterligare undersöka 
vad hållbart byggande skulle kunna vara i framtiden. Samma omsorg om 
detaljer, material och småskalighet som i övrigt efterfrågas bör dock vara 
gällande även här. 

Storstuga
Funktion
Ett sannolikt något större hus föreslås för gemensamhetsytor så som större 
kök, tvättstuga och möjlighet att samlas - denna kallas i planprogrammet 
för storstugan. På en eventuell ovanvåning skulle boende i form av 
korridorboende med plats för cirka 4 rum eventuellt kunna förekomma. 
Badrum inreds i så fall på ovanvåningen medan kök och gemensamhetsytor 
är belägna på nedervåningen och delas med övriga boenden i området 
som kan använda det när de önskar, som vid gemensamma måltider eller 
besök. Även om samtliga boenden har pentry och toalett avses storstugan 
välkomna alla boenden som deras gemensamma vardagsrum. I storstugan 
lokaliseras även den gemensamma tvättstugan för alla boende. Beroende 
på hur storstugan utformas skulle eventuellt bostadsenheterna kunna 
yteffektiviseras ytterligare. 

Badrum och kök är de dyraste delarna i en bostad. Genom att ha ett 
gemensamhetshus med större kök kan korridorboende föreslås och 
samtidigt ges ett gemensamt vardagsrum som komplement till de enskilda 
stugorna. 

Storstugan föreslås byggas som första bostadshus för att från början ge 
tillgång till gemensamhetsutrymmen. Vidare ger storstugan rum för cirka 
fyra boende och att tidigt befolka och levandegöra platsen är viktigt för 
att öka attraktiviteten för nästkommande etapper men också för att ge en 
livfull plats för de först inflyttade. 
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Boverkets byggregler
Nedan följer ett utdrag från BBR gällande bostäder med gemensamma 
utrymmen:  

• utrymme för personhygien ska finnas i nära anslutning och på 
samma plan som boendet. Får delas av högst tre personer (BBR 
3:227).

• de enskilda bostädernas möjlighet till matlagning kan sammanföras 
till gemensamma utrymmen. Får delas av högst tolv personer (BBR 
3:227).

Då avsikten är att varje enskild stuga, alternativt de flesta, lever upp till 
BBR:s krav om utrymmet för inredningslängd för matlagning bedöms 
inte föreskriften om att ett gemensamt kök enbart får delas av tolv 
boende överträdas. 

Lokalisering
Storstugan placeras centralt i radbyn för att manifestera att det är en 
samlingsplats. Utanför kan med fördel en rumslighet skapas för att ge 
plats för samvaro utomhus. Genom placering bör säkerställas att denna 
rumslighet ges ett gynnsamt solinsläpp för eftermiddag och kväll då platsen 
främst kan antas användas. 

Byggteknik & gestaltningsprinciper 
Detta hus föreslås särskilja sig från övriga hus med större byggnadsarea 
och högre byggnadshöjd för att utmärka det som områdets mittpunkt och 
samlingsplats. I övrigt föreslås samma gestaltningsprinciper som för övriga 
byggnader. 

Grönstruktur
Trädgård
I anslutning till studentbostäderna föreslås en delvis gemensam trädgård 
anläggas, där studenterna själva ska ha stort inflytande och skötselansvar. 
Här kan finnas sociala rum i form av grillplats och uteplatser, men också 
möjlighet till avkoppling och avskildhet. Trädgården föreslås inhägnas med 
gärdesgård. Genom att tydligt differentiera bostadsenheterna från bygatan 
skapas tydlighet om vad som är offentligt mark, och området blir därmed 
mer inbjudande för besökare. Vegetation kan med fördel omgärda bygatan 
för att ytterligare förstärka rumslighet och riktning. 

En rik artvariation, gärna med äldre kultursorter, av såväl vedartad som 
örtartad vegetation kan med fördel uppmuntras. Det skulle bidra till den 
kulturhistoriska miljön, men kultursorter kan också vara ett bevarandevärt 
kulturarv i sig själv. 

Odling
Byggnationen placeras inte för nära odlingsområdet för att ge utrymmet 
för odlingen att växa vid behov och för att särskilja studentområdet från 
odlingsområdet som avses rikta sig mot en bredare publik. 
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Illustration över ett exempel på hur området skulle kunna ta form. De befintliga Bäckatorpen syns till höger i bild.

Med husen nära bygatan skapas en ett intimt gaturum. Gärdesgården tydliggör att bygatan är öppen för allmänhet samtidigt 
som de boende får en privat sfär bakom den.
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På sikt, när de befintliga Bäckatorpen förhoppningsvis har kunnat förses 
med en annan användning än den de har idag, föreslås en gemensam 
förrådsbyggnad för redskap med mera placeras centralt i odlingsområdet. 
Eventuellt kan här också ges utrymme för planteringsmöjligheter för 
förgroning med mera. 

ETAPP 3-6
Som skrivet tidigare beror antalet byggnader per etapp, och även antalet 
etapper, bland annat på begränsningar i studenternas kursplaner. Därav 
får en mer exakt etappindelning bestämmas i framtida utredning med 
programansvariga och övriga inblandade.

Byggnaderna i dessa etapper följer samma gestaltningsprinciper. Detsamma 
gäller för utvecklingen av trädgården - tidigare beskriven inriktning mot 
artrikedom och kultursorter föreslås fortsatt gälla. 

Även efter genomförandet av sista etappen kommer Bäckaängen vara en 
dynamisk plats, delvis på grund av att trädgård, odling och övrig vegetation 
ständigt utvecklas.  Programmet föreslår en inom vissa givna ramar delvis 
flexibel användning för att uppmuntra framtida initiativ, exempelvis i 
form av djurhållning, marknadsdagar eller växthus. Avsikten är också att 
områdets skötsel skall ske i enlighet med en skötselplan som studenter vid 
Göteborgs Universitet föreslås upprätta i samråd med kommunen. 

Överlag är ambitionen för området att kommunen svarar för byggnationen 
av studentbostäderna - vilket förhoppningsvis i huvudsak kommer att 
kunna ske i form av studentprojekt - och att stor påverkansmöjlighet 
avseende närmiljön därefter lämnas till de som bosätter sig i området. 
Planteringar, byggnation av mindre enskilda växthus och dylikt har goda 
möjligheter att bidra till ett kvalitativt och visuellt tilltalande boende. 

DJURHÅLLNING
Genom att tillåta djurhållning i en framtida detaljplan för området skapas 
möjligheter för ytterligare initiativ i framtiden. Betande djur skulle ge en 
extra dimension till platsen i flera avseende - både som besöksmål och som 
ett tillskott till de boendes miljö. Ett dylikt projekt skulle eventuellt kunna 
bedrivas som ett arbetsmarknadsprojekt.

Ett exempel på något liknande är Mini-Zoo i Tibro som drivs som ett 
arbetsmarknadsprojekt och har 30 000 besökare årligen. Ett annat exempel 
på djurhållning i staden är projekt initierade av Stadsjord i Göteborg. 
Grisar har använts i bland annat Mölndal, Högsbo och Majorna för 
att bryta mark till odling och getter har använts vid en lucktomt intill 
Brunnsparken för att hålla den ren från sly.  

I närheten av programområdet finns Kohagen, ett betat lövskogsområde med 
höga naturvärden som korsas av en gång- och cykelväg. I översiktsplanen 
skriver kommunen att studier av betande djur i stadsmiljö har visat på 
positiva effekter för människa och samhälle. Bland annat ökar den sociala 
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interaktionen mellan grannar, liksom intresset för hållbarhetsfrågor och 
ekologi.

Boverket skriver i sin Vägledning för planering för och invid djur (Boverket, 
2011) att de mest typiska störningarna med djur är lukt, flugbildning, 
ljud, skarpt ljus och spridandet av allergener. Skriften behandlar dock 
främst hästhållning och hästallergener. Spridning av allergener påverkas av 
vindriktning, landskapets karaktär (öppet/slutet), årstid, typ av djur med 
mera. Undersökningarna visar på att vegetation effektivt hindrar allergener 
från att spridas. Antalet djur påverkar också risken för olägenheter där några 
få djur oftast ger obetydlig störning. Djurhållning i planering behandlas 
i PBL 2 kap där det ställs krav på att kommun ska beakta hälsorisker 
och övriga olägenheter gentemot omgivningen vid planläggning eller vid 
prövning av bygglov.

Om rätt förutsättningar skapas, i kombination med samråd med 
närboende, bedöms det vara möjligt att bedriva småskalig djurhållning av 
exempelvis får eller getter i området. 

HÅLLBARHET
Mariestads kommun eftersträvar att bli en mer hållbar kommun. 
Enligt Vision 2030 ska kommunen bland annat bli ett internationellt 
modellområde.  En hållbarhetsprofil ska genomsyra hela projektet i allt 
från materialval, dagvattenhantering, uppvärmning och elproduktion. 
Odling på platsen som lokalproducerade livsmedel, bostäder i trä, 
eventuellt återbruk av byggnadsmaterial och kanske också solceller ligger 
helt i linje med detta. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Dricks- och spillvatten
Området ligger vid planprogrammets framtagande utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Efter kommande detaljplans 
lagakraftvinnande avses programområdet anslutas till det kommunala 
verksamhetsområdet.

Inom området finns kommunala ledningar, vilka behöver tas hänsyn till 
vid framtida detaljplaneläggning. 

Dagvatten
Mariestads kommun reviderade 2018 sin policy för hantering av dagvatten. 
Policyn har antagit ett antal mål för kommunens hantering av dagvatten - 
bland annat att det vid detaljplaneringen av kommunens ytor ska planeras 
för att klara ett 100-års regn samt att dagvattnet inte ska försämra statusen 
i recipienten eller ge upphov till negativ miljöpåverkan. Vidare görs ett 
antal ställningstaganden för kommunens dagvattenhantering - bland annat 
att dagvattnet ska, där lämpliga förutsättningar finns, avledas synligt och 
användas som en resurs i stadsplaneringen samt att dagvattnet i möjligaste 
mån ska fördröjas där det bildas.
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Programmet föreslår att en liten del av programområdet beläggs med 
grusvägar, men övrig mark som inte är försedda med byggnader även 
fortsatt skall ha hög genomsläpplighet. Insatser för att minska behov av 
omhändertagande föreslås uppmuntras, exempelvis genom uppsamlare för 
takvattnet, som sedan kan användas till odlingarna. 

Förslagsvis anläggs även någon typ av brunn eller bevattningsdamm i 
anslutning till odlingarna. 

El och värme
Området föreslås försörjas med el och fjärrvärme från befintliga ledningar 
i bostadsområdet i söder.

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam 
energi- och klimatplan. I planen finns övergripande mål samt mål kring 
transporter, uppvärmning och minskad elanvändning. 

Avfall
Miljöhus för återvinning föreslås i anslutning till parkeringen i 
programområdets nordvästra hörn. Utformning skall ske i enlighet med 
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) riktlinjer.

Räddningstjänsten
Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband med 
projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning av byggnader 
som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släck-vatten 
enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg har tagit fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen ska ske 
inom medlemskommunerna. 

SOCIAL LIVSMILJÖ
Service
Huvuddelen av det offentliga och kommersiella serviceutbudet återfinns i 
Mariestads centrala delar, cirka 1,5 kilometer öster om programområdet. 
Närmaste dagligvarubutik ligger cirka 1,5 kilometer söderut från 
programområdet. På Ekuddens camping finns sommartid en servicebutik 
och café. Även på sommargården Bäcken finns ett café under sommaren, 
där det även finns aktiviteter såsom minigolf och lekplats. 

Tillgänglighet och trygghet
Att människor med olika typer av funktionsvariationer och ålder ska 
vara fullt delaktiga i samhällslivet ska beaktas vid nybyggnation. Ytor ska 
vara tillgängliga, trygga och användbara för alla så långt det är möjligt. 
Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska 
framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergi eller sådant som 
kan skapa känsla av otrygghet som dålig belysning eller skötsel.
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Barnperspektivet
Vid planläggning av nya och befintliga områden är det viktigt att 
inkludera barnperspektivet i planeringen. Det kan bli aktuellt att barn till 
studerande flyttar in eller att Bäckaängen besöks av barn. I nära anslutning 
till programområdet finns flertalet aktiviteter för barn, bland annat 
fotbollsplan, lekplats och uppvärmd utomhuspool. 

Förskola, grundskola och gymnasium finns inom 2 kilometer. Skolorna 
kan till största delen nås via separerade gång- och cykelbanor och 
Marieforsleden har passagemöjligheter via gång- och cykeltunnlar.

Inom programområdet avses ingen biltrafik förekomma utöver till 
parkeringsplatsen i områdets norra del. 
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NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Mariestads centralort och intilliggande vattenområde berörs av följande 
riksintressen:

• Riksintresse för friluftslivet: Vänern-Djuröarkipelagen, Brommö-
Torsö- Fågelö Skärgård, båt, fiske, bad, Göta kanal (ämnesknutet 
riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).

• Riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern med öar och strandområden 
(geografiskt riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken).

• Riksintresse yrkesfiske: Vänern (enligt 3 kap. 5 § miljöbalken).

• Riksintresse för kulturmiljövården: Gamla stan, Mariestad 
(ämnesknutet riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).

• Riksintresse för kommunikation: E20, väg 26 och Kinnekullebanan.

Föreslagen utveckling bedöms ej stå i konflikt med ovanstående intressen 
eller på ett påtagligt sätt påverka dem negativt.

Strandskydd
Utökat strandskydd till 300 meter gäller runt Vänerns kustremsa i 
Mariestads kommun. Därav berörs området av strandskydd som kommunen 
har för avsikt att upphäva inom kvartersmark i samband med antagandet av 
den framtida detaljplanen. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens tillgång samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten 
för djur- och växtliv. Som underlag för upphävande av strandskydd har 
handboken, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning 2009:4 
använts.

Skäl för upphävande av strandskydd
För upphävande av strandskydd i en detaljplan förutsätts att det finns 
särskilda skäl (7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken). De särskilda skäl som får 
beaktas vid prövning om upphävande av eller dispens från strandskyddet 
avser områden som:

1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. Underlag & 

förutsättningar
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4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

I detta program åberopar kommunen femte skälet för upphävandet 
av strandskydd. I såväl översiktsplanen som kommunens 
bostadsförsörjningsprogram påvisas behovet av 2000 nya boenden till 
2025. Det höga behovet av bostäder till studenter omnämns särskilt i 
bostadsförsörjningsprogrammet. För att möta framtida befolkningsökning 
behöver kommunen planlägga för bostäder. De föreslagna förändringarna 
inom programområdet är ett led i att förtäta och utnyttja stadens 
mellanrumsytor. Att området förtätas med studentbostäder innebär 
resurseffektivt nyttjande av infrastruktur då befintliga gator, allmänna 
vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme, elnät med mera kan nyttjas.

Vidare motiveras att programmets syfte inte kan tillgodoses utanför området 
då kulturmiljön som Bäckatorpen skapar i kombination med det centrala 
läget och den redan etablerade förankringen mellan odling, studenter och 
Bäckatorpen gör det till den mest lämpade platsen. Studenterna på de 
unika utbildningar med studieort i Mariestad ska ha möjlighet att utöva 
sina kunskaper på fritiden samtidigt som Mariestad som hantverks- och 
trädgårdsstad får ta plats i den fysiska miljön. 

Konsekvenserna för strandskyddets syften bedöms vara marginella eller 
delvis positiva med genomförd plan. Ett av strandskyddets syften är 
att säkra den allmänrättsliga tillgången till kusten. Programförslaget 
förespråkar ett område som till största delar är öppet och inbjudande för 
allmänheten och bedöms därför inte strida mot detta syfte utan tvärt om 
öka dess status och inbjuda fler människor. 

Strandskyddets andra syfte är att bevara goda livsmiljöer för flora och 
fauna. Genomförd naturvärdesinventering visade på låga naturvärden 
i området som är tilltänkt för förändring. Med föreslagen utveckling 
av odling och trädgård kan förutsättningar för bland annat pollinerare 
förbättras och därmed stärka den biologiska mångfalden. Med avstamp 
i föregående anser kommunen att programmets intresse väger tyngre än 
strandskyddsintresset. 

Strandskyddet upphävs dock inte i denna programhandling, utan denna 
fråga ställs på sin spets först i samband med upprättande av en ny detaljplan 
för området. 

Biotopskydd/Naturskyddsområden/Natura 2000 m.m.
I området finns tre åkerholmar som omfattas av det generella biotopskyddet 
och kommer att lämnas ostörda. I övrigt finns ingen skyddad natur i 
programområdet. 
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Miljömålen
Det finns 16 nationella miljömål (15 av dem är aktuella i Mariestad) som 
är till för att skapa ett mer hållbart samhälle. Programförslaget bedöms 
bidra till flera av dessa miljömål. 

- God bebyggd miljö. Riksdagens definition av miljömålet: “Städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”. Byggnationen 
tar stor hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden genom att låta de 
befintliga torpen karaktärisera nytillkommen bebyggelse. Bebyggelsen 
avses även placeras så att de värdefulla områdena lämnas ostörda. 

- Ett rikt växt- och djurliv. Riksdagens definition lyder: “Den biologiska 
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”. Ängsmarken ger habitat för 
hävdgynnad flora och planterande av vedartad vegetation ger nya habitat 
för fåglar och insekter. Blomning från fruktträd, ängsmark och odlingen 
producerar nektar/pollen till pollinatörer vilket i sin tur leder till rikare 
skörd. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som är 
inskrivet i miljöbalkens 5:e kapitel med syfte att komma till rätta med 
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och 
jordbruk. 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan anges 
som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller 
vatten) men kan även beskrivas i ord.

I den årliga rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång finns 
utförliga mätningar och värden för utomhusluft, vattenförekomster och 
buller. 

Det finns även en miljökvalitetsnorm för Vänern – Mariestadssjön med 
God ekologisk status 2021. Programområdet avvattnas till Mariestadssjön 
och genom effektiv rening och fördröjning bedöms programförslaget inte 
medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
miljöbalken.
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REGIONALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Regionala miljömål
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med Västra Götalands-
regionen och Skogsstyrelsen tagit fram regionala tilläggsmål. De är tillägg 
till de nationella miljömålen för att lyfta fram regionala särdrag och tyd-
liggöra vad som behöver uppnås i Västra Götaland för att nå de nationel-
la målen. 

Programmet bedöms bidra till flera av dessa tilläggsmål. För nationella 
miljömålet God bebyggd miljö bedöms följande tilläggsmål uppfyllas ge-
nom programförslaget: 

- Lätt att gå, cykla och åka kollektivt

- Nära till naturen

- Synliggöra ekosystemtjänster i den fysiska planeringen

- Värnande kulturhistoriska och arkitektoniska värden

Ökat antal arter i vardagslandskapet och God miljö för pollinerare är två av 
tilläggsmålen för Ett rikt växt- och djurliv som förväntas stärkas genom 
programmet. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram, vilket antogs av regionfullmäktige i november 
2016. Programmet gäller för perioden 2017 till 2020, och inkluderar även 
en långsiktig utblick till 2035. 

I trafikförsörjningsprogrammet lyfts ett antal prioriteringar och mål. Bland 
dem märks framförallt det övergripande målet att andelen hållbara resor 
ska öka i hela Västra Götaland. Dels ska antalet resor med kollektivtrafiken 
fördubblas mellan 2006 och 2025, men utöver detta ska även andra typer 
av hållbart resande uppmuntras och prioriteras. Det tydliggörs även att 
detta mål förutsätter att bland annat kommunernas bebyggelseplanering 
stödjer utvecklingen av hållbart resande och underlättar en effektiv och 
attraktiv kollektivtrafik.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Vision Mariestad 2030
2010 antog Mariestad en ny kommunövergripande vision som uttrycker en 
önskan om hur kommunen skulle kunna se ut år 2030. Visionen ska vara 
ledande i både stora och små beslut gällande vad kommunen ska lägga tid, 
pengar och andra resurser på. Den är därför viktig i kommunens interna 
målstyrning men förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra 
att vara med och skapa framtidens Mariestad, såväl enskilda medborgare 
som företag, grupper och organisationer. 

Visionens fem byggstenar är; 

• Den stolta sjöstaden
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• Centrum för trädgårdens hantverk

• Ledande inom hantverkets akademi

• Internationellt modellområde

• En naturlig mötesplats

Programförslaget överensstämmer med kommunens vision. Kommunen 
vill utveckla sin identitet som hantverks- och trädgårdsstad, både med 
utökad utbildningsmöjlighet inom ämnena men också genom att göra 
det synligt i den fysiska miljön, något som detta projekt skulle bidra 
med. Samtidigt ger förslaget möjlighet för en naturlig mötesplats och 
är ett exempel på en innovativ boendeform med inriktning mot hållbar 
utveckling som är en del av att bli ett internationellt modellområde. 

Översiktsplan för Mariestads kommun
Den gällande översiktsplanen för Mariestads kommun antogs 2018. 
I översiktsplanen beskrivs den ha två syften. För det första att beskriva 
hur kommunen avser att hantera riksintressen och förordnanden samt 
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. For det andra att peka ut 
riktningar for kommunens utveckling. I översiktsplanen presenteras fyra 
principer för inriktningen för den fysiska planeringen. 

• Förstärka nätverk, överbrygga barriärer. Goda relationer 
och tillgänglighet är av vikt för att stärka arbetsmarknaden, 
mellankommunala samarbeten men också inom kommunen för att 
minska segregation och ge förutsättningar för naturliga mötesplatser.  

• Bygga längs med befintlig infrastruktur och service. Ta tillvara på 
kommunens utbyggda service. 

• Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena. Olikheter och 
lokala kvalitéer ska förstärkas och en mångfald av miljöer för bostäder 
och verksamheter utvecklas. 

• Stärka regionalt samarbete. Kringliggande kommuners verksamhet 
påverkar Mariestad och ett regionalt samarbete kan undanröja 
gemensamma hinder för en stärkt regional utveckling.  

Förslaget bedöms gå i linje med de tre första principerna. Det förespås 
kunna skapa en mötesplats där odlingsintresserade från hela Mariestad kan 
mötas. Utbyggd infrastruktur för motor-, cykel- och gångtrafik finns till 
programområdet. Genom att förslaget tar avstamp i Bäckatorpens skala 
och karaktär utvecklas platsens karaktärsdrag och bidrar samtidigt till att 
skapa en mångfald av miljöer.

I Mariestads översiktsplan pekas programområdet ut som ny föreslagen 
bebyggelse med 15-20 lägenheter i radhus. Översiktsplanen behandlar inte 
Bäckatorpen som enskilda byggnader, utan störst vikt och beskrivning ges 
föreslagen tillkommande bebyggelse.
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Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
Kommunen antog den fördjupande översiktsplanen över Mariestads 
tätort 2013. I samband med antagandet av den kommunövergripande 
översiktsplanen 2018 upphävdes FÖP:en, men med inriktningen att 
planen även fortsatt ska vara ett planeringsunderlag. FÖP:en pekar ut 
aktuellt programområde som lämpligt för landskapsvård.

Kommunen anser att föreslagen markanvändningen går i linje med den 
fördjupade översiktsplanen. Programmets genomförande skulle initiera 
nya funktioner med inriktning mot landskapsvård, så som ängsmarker, 
byggnation av gärdesgårdar med mera. 

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025
Mariestads kommun har med stöd av Boverkets bostadsbehovsanalys 
från 2016, som målsättning att bygga 2000 nya bostäder fram till 2025. 
Bostadsförsörjningsprogrammet prognostiserar att det största behovet av 
bostäder inom kommunen kommer att finnas i Mariestads tätort. Enligt 
Mariehus AB finns det ett behov av bostäder för unga i staden. 

Att föreslagna studentbostäder kommer till stånd är av intresse för att möta 
befolkningsutvecklingens bostadsförsörjning och behovet av bostäder för 
unga i staden, samt skulle stärka Mariestads position som studentstad. 

Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs till biosfärområde av Unesco den 
2 juni 2010. Detta är ett samarbete mellan de tre kommunerna Mariestad, 
Götene och Lidköping. Biosfärområden ska vara föregångare när det gäller 
forskning, utveckling och initiativ i syfte att stärka långsiktig hållbarhet. 
Biosfärområdet ska verka för att:

• Främja en långsiktig utveckling, baserad på områdets natur- och 
kulturmiljökvaliteter, som kan ge nya inkomstmöjligheter för areella 
näringar, besöksnäring, lokala aktörer och många fler.

• Förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. 
• Öka tillgången för närboende och besökare till goda natur-, kultur- 

och rekreationsmiljöer både på land och i vatten. 
• Främja hållbar utveckling av areella näringar och näringsliv kopplat 

till nyttjande av biologisk mångfald och kulturmiljö.
• Skapa en större samverkan mellan lokal kunskap, forskning, utbildning 

och näringsliv.
Planen bedöms inte stå i konflikt med biosfärsområdet och hållbar 
utveckling utan istället stärka sociala, ekologiska och ekonomiska 
värden i området. Odling, trädgård, ängsmark och användning av 
kultursorter bidrar till ekologisk hållbarhet. Området som mötesplats 
och rekreationsplats skulle bidra till social hållbarhet. Parallellt pågår 
ett projekt för att utreda om projektets genomförande och förvaltning 
kan involvera ett arbetsmarknadsprojekt, vilket skulle bidra till både 
ekonomiska och sociala värden. Den sociala hållbarheten gynnas också då 
bostadsmarknaden för en grupp med ekonomiska begränsningar stärks.  



42 PROGRAM - Program för Bäckatorpen m.m., godkännandehandling

Kommunstyrelsens mål 2019
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, Kf § 100 om mål för 
kommunstyrelsen år 2019. Ett av dessa mål innebär förbättrade 
förutsättningar för studentboende. (Mål nummer åtta, fokusområde 
boende/lärande).

Utredning Vadsbo museum
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott genomfördes en utredning 
2009 gällande Vadsbo museums roll i kommunens arbete. Inom 
utredningen ges förslag på olika typer av kulturprojekt, varav ett berör 
Bäckatorpen vilket till viss del har gett inspiration till programmet. 

Utredningen föreslår att torpen skulle kunna användas i museala och 
pedagogiska syften. Kommunens skolor skulle kunna använda torpen vid 
temadagar för pedagogiska ändamål men också för att arbeta praktiskt med 
trädgård, landskapsvård samt hantverks- och slöjdtekniker. Vidare föreslår 
de att förlägga temavisningar och kurser i torpen. De förespråkar att 
engagera Göteborgs Universitets utbildningar i arbetet med byggnaderna 
och omgivande landskap, och eventuellt Vadsbogymnasiets byggprogram, 
i restaureringsarbetet. 

MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN

Terrängförhållanden
Marken inom området består till största delen av öppen gräsmark. Det 
förekommer berg i dagen på två platser. Marken är i huvudsak platt, 
mellan + 46 och + 48 meter (RH 2000). 

Markförhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordarten av postglacial sand med fläckar 
av kalt berg och sandig morän. Jorddjupen når ner till 3 meter. 
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SOCIALA KONSEKVENSER
Omgivningspåverkan
Villorna söder om programområdet tros inte påverkas i större utsträckning 
av ett genomförande av programmet. Trafikflödet till området kan komma 
att öka marginellt, men trafiken planeras inte att ledas in i villaområdet 
utan koncentreras till Ekuddenvägen. En eventuell konsekvens är ökad 
aktivitet men besöksantalet förutspås inte bli så högt att det är störande för 
närboende. De villor som ligger i områdets södra gräns har ingen sjöutsikt 
som genomförandet av programmet skulle störa. 

Sommargården Bäckens verksamhet och programförslaget förutspås kunna 
stärka varandra som besöksmål. Med kompletterande verksamheter kan 
fler besökare lockas till platsen och därmed kan de gynna varandra. 

Den trädridå som visuellt avskiljer Vänern från området idag gör att den 
tillkommande bebyggelsen och vegetationen inte kommer att påverka 
landskapsbilden till eller från Vänern i någon större utsträckning. Från 
vattnet kommer bebyggelsen mest troligt inte vara synlig och från 
Ekuddenvägen bedöms inte genomförandet ha någon negativ inverkan då 
befintlig vegetation redan avskärmar området från omgivande landskap 
och därmed störs inga utblickar i någon större omfattning.  

Utbildning & bostadsförsörjning
I dagsläget finns inga specifika studentbostäder i Mariestad. Ett 
genomförande av programmet underlättar för studenter att hitta boende 
samtidigt som de integreras mer i staden. Detta kan också locka fler 
studenter att fortsatt bo och verka i Mariestad efter avslutade studier. 

Platsen kan också locka fler att söka sig till utbildningarna då området kan 
komma att bli ett ”skyltfönster” för utbildningarna där besökare inspireras 
att ansöka. Vidare kan ett attraktivt boende med möjligheter till en aktiv 
och meningsfull fritid locka fler sökande till utbildningarna.

Genom att tillföra ännu en bostadsform vid Ekuddens villaområde skapas 
ett mer blandat bostadsbestånd i ett område med främst villor. Det gör att 
människor från olika grupper möts. Genom boende riktat mot studenter 
stärks också bostadsmarknaden för en grupp med ofta ekonomiska 
begränsningar. 

Kulturvärden
Vid varsam renovering och användning av Bäckatorpen kan enbart positiva 
effekter av programförslaget förutspås för de befintliga torpen. 

Historiska kulturvärden kommer även att belysas genom att nybyggnation 
och utemiljö karaktäriseras av Bäckatorpen. Timmerteknik kan ses som ett 
immateriellt kulturarv, liksom slåtteräng som dessutom är ett biologiskt 
kulturarv. Informationsskyltar kan sättas upp för att öka besökares förståelse 
och kunskap för platsen och äldre tekniker, kulturarv och hantverk. 

5. Risker & konsekvenser 
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Rekreationsvärden
Genomförandet av förslaget förutspås öka de rekreativa värdena då ett 
nytt besöksmål med inriktning mot odling och natur skapas. De sociala 
sambanden i staden tros öka då platsen kan komma att bli en mötesplats 
för odlingsintresserade. Oavsett innehav av odlingslott eller inte kan 
platsen bli en källa för möten, inspiration med mera. Genom initierande 
av odlingsträffar, studiecirklar, sticklingsbytardag etcetera stärks den 
ytterligare.

Biosfärleden som går längst kusten bedöms inte påverkas nämnvärt av 
förslaget. Till största delen avskärmas leden från området med en trädridå 
och bebyggelsen kommer inte nära leden. 

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
I naturvärdesinventeringen av området som gjordes 2018-2019 bedömdes 
den öppna gräsytan - där byggnation är tilltänkt - ha ett lågt naturvärde, 
vilket innebär att den har ingen, eller liten positiv betydelse för biologisk 
mångfald. 

Åkerholmen i områdets sydöstra hörn bedömdes som naturvärdesklass 4 
– visst naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse for att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av 
betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Åkerholmen 
skyddas också av det generella biotopskyddet och ingen förändring för 
den delen av området föreslås. Tilltänkt förändring bedöms inte heller 
påverka flora och fauna på åkerholmen nämnvärt. På samma åkerholme 
har Backsippa (Pulsatilla vulgaris) påträffats. Denna åkerholme lämnas 
orörd i planprogrammet och naturvärdena påverkas därav inte negativt. 
Runt åkerholmen slaghackas gräset idag varav spridningssamband inte 
heller anses påverkas av programförslaget. 

Naturvärdesinventering över området utförd 2018-2019. Ungefärligt progra-
mområde redovisas av vit, streckad linje.  Mörk röd färg är Naturvärdesklass 

1 (högsta naturvärde ), ljusare röd 2 (högt naturvärde), orange 3 (påtagligt 
naturvärde) samt gul 4 (visst naturvärde).
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Den markanvändning som tas i anspråk är i dagsläget gräsfilt. Med 
tillkommande odling och trädgård kan förslaget innebära förbättrade 
förutsättningar för pollinatörer och därmed stärka den biologiska 
mångfalden.

JORDBRUKSMARK
I Förslag till lag om hushållning med naturresurser mm (prop. 1985/86:3 s. 
158) definieras begreppet brukningsvärd jordbruksmark med att det avser 
mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar 
är lämpad för jordbruksproduktion. Intill torpen har funnits ladugård 
och andra ekonomibyggnader så historiskt kan marken antas ha använts 
som jordbruks- eller betesmark. Arronderingsförhållanden inom 
programområdet är dock dåliga då ytan bryts av berg i dagen på två 
ställen och av en upphöjd åkerholme. Vidare angränsar inte marken till 
någon jordbruksmark utan avskiljs med väg och fornlämning Med dagens 
jordbruksmetoder bedöms ytan vara alltför begränsad och uppbruten för 
att brukas storskaligt.

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD P 6358-16, 
bedömdes mark som inte brukats på över 20 år och hotades av igenväxning 
vara icke brukningsvärd. Området kring Bäckatorpen kan antas ha varit 
obrukat betydligt längre än 20 år. Torpen och omkringliggande mark 
övertogs av kriminalvårdsstyrelsen 1917 och senare av kommunen 1969. 
Idag slaghackas och klipps gräset av kommunen och om det upphör skulle 
även Bäckatorpen hotas av igenväxning. Redan idag kan igenväxning 
uttydas, främst med asp (Populus tremula) som sprider sig snabbt. 

I tidigare nämnd proposition (prop. 1985/86:3) definieras begreppet 
ianspråktagande till att innefatta åtgärder som på ett varaktigt sätt drar 
marken ur biologisk produktion. Vidare beskriver propositionen att det 
är förenligt att använda jordbruksmark för odlingslotter. Således är det 
enbart byggnaderna i programförslaget som tar mark i anspråk, vilka 
föreslås uppföras på krypgrund med timmerkonstruktion, något som gör 
dem flyttbara i framtiden om ett sådant behov uppstår. 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Radon
Marken inom området klassas som lågradonmark, vilket innebär att inga 
radonskyddande åtgärder krävs i samband med uppförande av bostäder.

Förorenad mark
Markens historiska användning antyder inte att någon risk för föroreningar 
skulle föreligga. 

Påverkan vattenområden
Dagvatten anses vara den huvudsakliga föroreningskällan till sjöar och 
vattendrag i och i närheten av städer. Programområdet avvattnas till 
Vänern som även är kommunens primära dricksvattenkälla. För att minska 
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mängden dagvatten som når recipienten eftersträvas att så mycket vatten 
som möjligt omhändertas lokalt.  

TRAFIKSTÖRNINGAR OCH BULLER
Genomförandet av föreslagen utveckling tros öka trafikflödet längs 
med Ekuddenvägen något, men inte till den grad att några olägenheter 
uppstår. Med beräkningar enligt Boverkets vägledning Hur mycket bullrar 
vägtrafiken? underskrider området de riktvärden som föreskrivs i förordning 
2017:359 med god marginal. 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringar förutspås orsaka havsnivåhöjning och fler extrema 
vädersituationer. Detta gör det nödvändigt att anpassa planering och 
byggnader till de förändrande förutsättningarna. Med anledning av 
programförslagets geografiska läge och topografi bedöms risker kopplat till 
översvämning till följd av skyfall och stigande nivåer i Vänern som den 
mest aktuella riskkällan.

Översvämning till följd av skyfall
I januari 2017 antog Mariestads kommun en klimatanpassningsplan. 
Planen innehåller en beskrivning av förväntade klimatförändring, dess 
konsekvenser samt lämpliga anpassningsåtgärder. De övergripande 
slutsatserna är bland annat att den förväntande ökningen av intensiv 
nederbörd måste hanteras på bred front vilket innebär flera åtgärder utöver 
en kapacitetsökning av ledningsnätet för dagvatten. Det krävs åtgärder 
som hindrar och fördröjer vattnets väg mot ledningsnätet. Inom tomt- 
och naturmark är det därför mycket viktigt att skapa plats för vatten vid 
kraftiga skyfall. Programområdet, och dess omgivning, består till stora 
delar av naturmark, vilken troligtvis kan användas som uppsamlings- 

Översvämning

200-årsnivå, Vänerns nivå ligger på + 46,7 m(RH 2000). Källa: KU 

Kartan visar var vatten ansamlas 
vid intensiva skyfall. Ytavrinning 

och lågpunkter, Länsstyrelsen Västra 
Götaland.
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och fördröjningsplats vid extremt stora vattenmängder. Det är viktigt att 
dimensionera byggnader så dessa ej tar skada under kraftiga skyfall genom 
att exempelvis se över avrinning, lägsta höjd för färdigt golv med mera.

Enligt länsstyrelsens faktablad Rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall (2018:5) rekommenderar länsstyrelsen att:

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn.

• Risker för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och 
eventuella säkerhetsåtgärder säkerhetsställs.

• Samhällsviktiga verksamheter ges en högre säkerhetsnivå och planeras så 
att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.

• Framkomligheten till och från programområdet bedöms och ska vid 
behov säkerställas.

Som presenterat här intill finns en lågpunkt inom programområdet där 
vattnet vid intensiva skyfall ansamlas. Programförslaget ger ett förslag 
på bebyggelselokaliseringen, vilket är strax norr om lågpunkten. Inför 
kommande detaljplan måste den nytillkomna bebyggelsens funktion, 
men även förutsättningarna för befintlig bebyggelse, säkerställas. I 
översiktsplanen redovisas att kommunen anser det viktigt att säkerställa 
byggnadernas placering och att höjdsättning av fastighet ska ske i 
planarbetet. 

Genomförandet av programmet skulle innebära att vissa ytor hårdgörs 
(de som bebyggs) och vissa beläggs med semi-permeabel markbeläggning 
(grusvägarna och parkeringsplatsen). Området avses dock även fortsatt 
att till största delen bestå av permeabla ytor och dessutom ökar sannolikt 
mängden vegetation, vilket innebär ökad absorption av regnvatten. 
Programmet föreslår att inte tillåta källare. 

Översvämning till följd av stigande vattennivåer i Vänern
Mariestads dimensionerande höjd för översvämningsrisk av 200-årsnivå 
är enligt länsstyrelsen (Faktablad Vänern 2017.1) + 46,85 (RH 2000). 
Den placering av bostäderna som programmet föreslår ligger på omkring 
+ 47 (RH 2000) vilket torde innebära att ingen alltför betydande 
översvämningsrisk som ett resultat av höjda vattennivåer i sjön föreligger.  

Tillfartsvägen till området ligger även den över dimensionerad höjd och 
tillgängligheten till respektive från området vid en översvämning bedöms 
därmed säkrad. I programförslaget föreslås inga samhällsviktiga funktioner 
inom området. 

SKRED, EROSION OCH UNDERMINERING

Programområdet har små nivåskillnader. Angränsande områden utgörs av 
naturmark och bebyggelse. Detta medför att risk för skred, erosion och 
underminering bedöms som låg.
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När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen 
alltid göra en undersökning om planens genomförande kan antas leda till 
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en strategisk miljöbedömning 
med en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Syftet med undersökningen är att integrera miljöaspekter i planen så 
att hållbar utveckling kan främjas. Undersökningen ska göras enligt de 
kriterier som anges i 6 kap miljöbalken (1998:808). 

BEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen bedömer att genomförandet av föreslaget program inte 
kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Därför finns inget 
behov av en strategisk miljöbedömning. Relevanta konsekvenser som 
bedöms uppstå vid planens genomförande behandlas inom ramen för 
detta program samt kommande planbeskrivning.

Kommunen har samrått undersökningen med Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen har 
2019-09-25 meddelat att de delar kommunens åsikt.

Läs utförlig bedömning i bilagan Undersökning om betydande miljöpåverkan 
som hör till samrådshandlingarna.

6. Miljökonsekvenser
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7. Fortsatt arbete
GENOMFÖRANDE
Samverkan
Som nämnt tidigare är planprogrammet en del i ett större projekt där bland 
andra kommunens fastighetskontor, Dacapo, arbetsmarknadsenheten, 
Vadsbogymnasiet och studenter är tilltänkta att involveras. Utformningen 
av samverkansprocessen löper parallellt med program- och senare 
detaljplanearbete.

PRELIMINÄR TIDSPLAN
Samråd   Q1 2020

Godkännande  Q2 2020   

Tiderna ovan är preliminära och kan förändras under arbetets gång.

FORTSATT PLANARBETE
Efter att planprogrammet godkänts av kommunstyrelsen avses en 
detaljplaneprocess inledas. Planprogrammet kommer ligga till grund för 
detta arbete.  Detaljplaneprocessen regleras av plan- och bygglagen och 
kommer återigen erbjuda möjligheter för synpunkter från allmänhet såväl 
som myndigheter, kommunala förvaltningar och andra berörda. 

PLANENHETEN 

Lisa Heller   Adam Johansson 
Planarkitekt   Planchef
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Programmet har varit föremål för samråd under tiden 6 fe-
bruari till 6 mars 2020. Det har varit utskickat till ett flertal 
olika remissinstanser och funnits tillgängligt i stadshuset samt 
på kommunens hemsida. Nedan redovisas de yttranden som 
har kommit in under samrådstiden och kommenteras om det 
finns anledning. 

INKOMNA YTTRANDEN

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsen stödjer kommunens ambitioner att skapa fram 
studentbostäder för att kunna möta högskoleplattformen 
Dacopos behov av att kunna öka sina platser och antal elever. 
Länsstyrelsen är däremot inte övertygade om att allemansrätten 
och strandskyddade område ska behöva tas i anspråk för detta 
ändamål och i synnerhet inte inom ett område med stora natur 
och kulturvärde.

Länsstyrelsen anser att programområdet är i huvudsak i konflikt 
med strandskyddet (7 kap Miljöbalken) och Länsstyrelsens 
granskningsyttrande över översiktsplanen 2030 för Mariestads 
kommun.

Av Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen 
2030 för Mariestads kommun framgår följande:

”Länsstyrelsen bedömer att det inom ramen för översiktsplanen 
finns alternativa lokaliseringar för nya bostadsområden i Ma-

riestad. Området bör därför tas bort som utbyggnadsområde. 
”BÄCKATORPET: Området ligger delvis inom strandskydd och 
äldre detaljplan där strandskydd inträder om planen upphävs/
ersätts. Detsamma gäller här som för ovanstående. Det ställs höga 
krav på kommunen att kunna visa att tätortsutvecklingen måste 
vidtas inom strandskydd. I det här fallet gäller det ett begränsat 
antal bostäder i ett känsligt läge inom riksintresse och i anslutning 
till våtmark med fågelliv. Särskilda skäl bedöms inte föreligga, och 
området bör därför tas bort som utbyggnadsområde.”

Programmets syfte

Programmet presenterar rådande förutsättningar och kommu-
nala besluten i bakgrunden till programarbetet. Kommunen vill 
genom detta program kunna ge förslag på en långsiktig använd-
ning av de befintliga Bäckatorpen så att området kan disponeras 
för 15 - 20 studentbostäder, odlingsmöjligheter, mötesplatser 
med mera. Vidare redovisar programmet förslag på gestaltnings 
principer som bör gälla för mark och bebyggelse samt utgöra 
underlag för planläggning och genomförande av efterföljande 
detaljplaner.

Länsstyrelsen anser att kommunen har inventerat och beskrivit 
de lokala förutsättningarna sett ur planläggningen utan att 
redogöra det relevanta särskilda skälet ska ligga till grund för 
upphävandet av strandskyddet. Länsstyrelsen är tveksam till om 
skäl 5 är tillämpligt i det aktuella planområdet. 
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen 
2030 för Mariestads kommun framgår dessutom att som 
särskilda skäl bedöms inte föreligga, och området bör därför tas bort 
som utbyggnadsområde.”

Program för 

Bäckatorpen m.m.
Mariestads centralort, Mariestads kommun

Upprättad av planenheten i april 2020

Samrådsredogörelse
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om 
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)

• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden

• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vat-
ten)

• Hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, över-
svämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion)

Länsstyrelsen anser att planprogramområdet och efterföljande 
detaljplaner är i konflikt med Strandskydd (MB 7kap).

Naturmiljö

Inom strandskyddat området är det förbjudet att uppföra nya 
byggnader. Det är även förbjudet att ändra befintliga byggna-
ders användning, eller utföra anläggningar eller anordningar, 
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt. För att dispens 
ska kunna medges, eller strandskydd upphävas inom en detalj-
plan, krävs att någon av punkterna i 7 kap 18 c § miljöbalken 
är tillämplig. Kommunen hänvisar till punkt 5 – angeläget 
allmänt intresse.

Praxis från de senaste åren visar att det, vid åberopande av 
punkt 5 - angeläget allmänt intresse, ställs krav på att kommu-
nen tydligt kan visa att det inte är möjligt att tillgodose intresset 
på annan plats (exempelvis utanför strandskyddat område). 
Det är då inte tillräckligt att kommunen anser att den aktuella 
platsen är en lämplig plats för exploateringen. Att odla marken 
eller restaurera torpen borde inte vara avhängigt nya bostäder i 
direkt anslutning till platsen.

Länsstyrelsen är tveksam till om skäl 5 är tillämpligt i det 
aktuella fallet, då det torde vara möjligt att placera de 15 - 20 
studentbostäderna på annan plats.

Risken för översvämning

I planprogrammet har man uppmärksammat risken för över-
svämning, Man har konstaterat att det föreligger risk för över-
svämning vid höga vattennivåer på grund av områdets närhet 
till Vänern men att nybyggnationen ligger på omkring +47 och 
över den dimensionerande nivån för Vänern. Man har också 
tagit upp risken för påverkan av ett skyfall och bedömt att detta 
kan hanteras inom detaljplan. I det här skedet är det viktigast 
att kommunen har uppmärksammat risker och visat hur de 
kommer att hantera dessa i planprocessen och de har de gjort.

Kulturmiljö

Länsstyrelsen kan ej finna uppgifter att arkeologisk utredning 
skett inom området. Om arkeologisk utredning ej utförts krävs 
detta då området överstiger 1 ha, samt den rika fornlämnings-

bilden i närområdet.

Alla markingrepp och arbeten kräver också ”Tillstånd till 
ingrepp i fornlämning” för fornlämning L1962:9224 samt 
L1962:9127 då planen faller inom fornlämningsområdet för 
båda dessa fornlämningar. Länsstyrelsen kan komma att ställa 
krav på arkeologiska åtgärder inför tillstånd.

Synpunkter i övrigt

Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra 
planen.

Kommentarer
Kommunen delar inte länsstyrelsens åsikt om att det aktuella pro-
gramområdet har betydelse för strandskyddets syften, då det är väl 
avskilt från strandlinjen och i utförd naturvärdesinventering från 
2019 också befanns ha låga naturvärden, utöver att åkerholmen i 
programområdets östra del (som i förslaget lämnas orörd) uppnådde 
naturvärdesklass 4.  Vidare bevaras befintliga gångstigar mellan 
föreslagen bebyggelse och Vänern i förslaget, och det kommer även 
fortsättningsvis att finnas gott om passager även för flora och fauna. 

Fortsättningsvis ser kommunen området som en viktig och mycket 
lämplig plats för den utveckling som beskrivs i programmet - en 
utveckling som syftar till att kunna uppfylla de mål som beskrivs 
i programmet; dels att utveckla Mariestad med studentbostäder i 
syfte att stärka ortens position som studentstad, men också i syfte att 
hitta en långsiktigt hållbar användning för de befintliga Bäckator-
pen. Om området inte kan kompletteras med studentbostäder mins-
kar chanserna för en långsiktig och frekvent användning av torpen 
avsevärt, vilket på längre sikt skulle kunna äventyra deras fortsatta 
existens. Om området däremot kan utvecklas med de föreslagna 
studentbostäderna ser dock kommunen att det har mycket goda 
chanser att utvecklas till ett småskaligt hantverkscentrum - något 
som skulle gynna Mariestad som arena för högre utbildning och 
befästa ortens position som hantverksstad. Platsens kulturhistoriska 
värden och miljö utgör en plattform från vilken Mariestad kan ta 
avstamp in i framtiden, på ett sätt som tar hänsyn till hållbarhetens 
tre dimensioner och med förståelse för det förflutna.

Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning om att student-
bostäder med det syfte som beskrivs i programmet är möjliga att 
placera på annan plats inom tätorten, men konstaterar också att 
frågan om ett upphävande av strandskyddet ställs på sin spets först i 
samband med ett framtida detaljplanearbete. 

I dagsläget har ingen arkeologisk utredning gjorts i området, då 
programmet i sig inte möjliggör några fysiska förändringar i den 
byggda miljön. Kommunen är dock införstådd med att denna fråga 
aktualiseras i samband med ett framtida detaljplanearbete. 
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LANTMÄTERIET

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade januari 
2020) har följande noterats:

Lantmäteriet har att bevaka de fastighetsrättsliga konsekvenser-
na av ett planförslag. Planprogram ligger så tidigt i planproces-
sen att det är svårt att förutse de fastighetsrättsliga konsekven-
serna. Lantmäteriet har i detta skeende av planprocessen inga 
synpunkter.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

TEKNISKA NÄMNDENS  
ARBETSUTSKOTT

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av förslag till 
program för Bäckatorpen m.m., Mariestads centralort, Marie-
stads kommun och VA-avdelningen har följande att yttra:

De allmänna VA-ledningar som finns i området behöver märkas ut 
med u-område i kommande planarbete och skyddas genom förrätt-
ning. Området bör inte ha ett behov av kommunal dagvattenhan-
tering och ett framtida verksamhetsområde för allmänna vatten-
tjänster bör enbart gälla tjänsterna vatten och spillvatten.

Kommentarer
Planenheten noterar informationen avseende ledningarnas 
läge, men konstaterar också att det inte per automatik kommer 
att behövas prickmark och u-område för att skydda dem. Som 
nuvarande skisser ser ut framstår det som troligt att det område 
där ledningarna är belägna skulle kunna tänkas planläggas som 
naturmark med kommunalt huvudmannaskap eller möjligtvis 
för odling och djurhållning alternativt odlingslotter. Planläggs 
området där ledningarna ligger som naturmark med kom-
munalt huvudmannaskap föreligger inget behov av ytterligare 
skydd av ledningarna i detaljplan. Planenheten tar dock med 
sig informationen in i den framtida detaljplaneringen av områ-
det och en notering om att det finns kommunala VA-ledningar 
inom området - till vilka en framtida detaljplan behöver anpas-
sas - har gjorts i programhandlingen. 

Området avses inte ha ett behov av kommunal dagvattenhan-
tering. 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande 
synpunkter:

• Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till en utveckling 
av området enligt vad som redovisas i remitterat program-
förslag.

• Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att det i anslut-
ning till odlingarna ska finnas någon brunn eller bevatt-
ningsdamm så att vatten kan erbjudas även vid perioder 
av torka. Eventuellt kan detta samordnas med eventuell 
dagvattenhantering från bebyggelsen.

Kommentarer
Planenheten ställer sig positiv till miljö- och byggnadsnämndens 
förslag. En notering om att detta vore lämpligt har adderats till 
programhandlingen. 

VADSBO HEMBYGDS - OCH FORNMINNES-
FÖRENING

Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening har i sitt 
yttrande över översiktsplanen motsatt sig all ytterligare rand-
bebyggelse i nu aktuellt område. Natur- och kulturmiljövär-
dena är stora. Dolda kulturhistoriska spår kan finnas.

De två gamla torpen - Bäckatorpen - har ett betydande 
värde för Mariestadsborna. Programmet syftar till att bevara 
byggnaderna och rusta upp dem. För det krävs att marken 
med husen för en långsiktig användning. En knytning till 
de olika bevarande- och trädgårdsprogrammen vid Dacapo 
borde vara en bra idé. De inledande etapperna enligt pro-
grammet kan genomföras utan planmässiga hinder. Fören-
ingen tillstyrker dessa. Området måste dock fortsättningsvis 
vara tillgängligt for allmänheten. Samspelet med området 
runt sommarhemmet Bäcken i norr har stor betydelse för 
upplevelsen av landskapet och för turism och friluftsliv på 
hela Ekudden.

I ett senare skede skulle ett antal - hur många måste dock 
noga övervägas - små stugor i traditionell teknik och form 
uppföras utmed en radbyliknande ny väg inom hagmarken. 
Ett varsamt uppforande inom ramen for timmerutbild-
ningen på Dacapo borde, enligt föreningens uppfattning 
vara möjligt. Val av upplåtelseform blir en central fråga. En 
utveckling som senare riskerar leda till ett modernt villakvar-
ter, skulle vara förödande för både natur- och kulturvärdena 
här.
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Kommentarer
Kommunen delar föreningens bild av att dolda kulturhistoriska 
spår kan finnas i området, och en arkeologisk undersökning eller 
inventering kommer att behöva genomföras som underlag för ett 
framtida detaljplanearbete. 

Kommunen delar också föreningens bild av att området även 
fortsatt behöver vara tillgängligt för allmänheten och ser att det 
hade varit en stor vinst om det i framtiden skulle kunna utgöra 
en mötesplats, en tillgång och ett intresseväckande inslag i  mil-
jön för såväl studenter som privatpersoner med odlingsintresse 
och förbipasserande allmänhet. 

Kommunen delar föreningens bild av att mängden bostäder 
som möjliggörs i en framtida detaljplan måste avvägas noga, 
liksom att tydliga regleringar måste till för att styra utveckling-
en även på längre sikt i den riktning som programmet och den 
framtida detaljplanen syftar till. 

EQUMENIAKYRKAN

EK arrenderar det markområde som redovisas på nedanstå-
ende karta, vilket innefattar delar av fotbollsplanen.

EK bedriver många olika verksamheter vid den närliggande 
sommargården Bäcken, bl a följande: 

Sommarservering under 10-12 veckor (sysselsätter 15-20 
ungdomar med lön varje sommar) 
Scoutverksamhet (stor del av året)  
Gudstjänster både utom-och inomhus (oftast sommarsönda-
gar)  
Programkvällar (oftast sångartister, körer m f1 under var-
dagskvällar sommartid)  
Minigolf och uthyrning av kanoter  
Beachvolleyboll  
Midsommarfirande med dans runt midsommarstången mitt 
på fotbollsplanen.  
Valborgsmässofirande och tal till våren m m.

EK har följande huvudsynpunkt på exploateringsförslag i 
närheten av Bäcken:

• Sommargården Bäcken är välkänd och omtyckt av 
många människor, inte bara i Mariestad utan även i ett 
stort omland. Besökare från när och fjärran vittnar om 
detta. Vi bedömer att sommargården Bäcken med bl a 
servering, minigolfbana och trevlig miljö bidrar till hela 
Mariestad som en attraktiv och vattennära sommar-
stad. Vi menar därför att det vore djupt olyckligt med 
förslag som försvårar och begränsar användningen och 
verksamheterna vid Bäcken.

EK har följande detaljsynpunkter på planprogammet:

• Programmet är ambitiöst och trevligt redovisat.

• EK anser dock att samrådstiden varit för kort med en så 
omfattande programhandling, vilken måste diskuteras i 
olika grupper inom EK och vid inplanerat styrelsemöte.

• Kartmaterialet är något otydligt vad avser den nya be-
byggelsens förhållande till den befintliga fotbollsplanen. 
Relationen befintligt - nytt bör förtydligas.

• Kommunens översiktsplan redovisar ett smalt område 
för bostäder närmast Ekudden bebyggelsen (ÖP karta 
sid 77) och grönområden inom övriga delar av det 
aktuella området. Programmet redovisar kolonilotter i 
översiktsplanens ”bostadsområde” och bostäder utanför 
och norr om det anvisade området. Programmet har 
således inte stöd i översiktsplanen. I planprogram-
met påstås också att förslaget överensstämmer med 
den fördjupade översiktsplanen från 2013. Enligt den 
kommunomfattande översiktsplan från 2018 gäller inte 
fördjupningen längre (ÖP sid 10).

• EK kan dock tänka sig principen att gräsängarna söder 
och öster om fotbollsplanen används för bebyggelse och 
kolonilotter. Exploateringen bör dock följa den gällande 
översiktsplanen.

• Midsommar- och valborgsmässofirande vid Bäcken har 
ofta många besökare (upp till ca 700-800 personer) 
vilket genererar ett stort behov av parkering för flera 
hundra bilar. Vid dessa tillfällen räcker inte den grusade 
parkeringsplatsen till utan tillfällig parkering sker på 
gräsängarna både söder och norr om tillfartsvägen. 
Den befintliga fotbollsplanen är således viktig för EK. 
Planen används även för fotboll av EK:s ungdomar men 
också av andra grupperingar. EK anser att denna yta ska 
bevaras. Den får gärna ges en mer tilltalande omgiv-
ning.

• Den nya bebyggelsen har placerats utan stöd i befintliga 
landskapselement. Även om ny vegetation växer upp så 
småningom, kommer den nya bebyggelsen att under 
lång tid kännas ”utkastad på en åker” ( delvis på en fot-
bollsplan) med en ganska spretig bebyggelsegruppering. 
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Låt bebyggelsegruppen istället ta stöd i åkerholmen i 
öster och i den befintliga Ekuddenbebyggelsen i söder. 
Den behöver därför inte ligga dikt de befintliga tom-
terna utan här kan ett band av park anläggas. Denna 
disposition överens stämmer bättre med översiktsplanen.

• Aktiviteter som midsommar- och valborgsmässofirande 
samt ungdomsidrott bör nämnas i programmets upp-
räkning av aktiviteter vid Bäcken.

Kommentarer 

Kommunen ser att det finns ett betydande värde i den verksam-
het Equmeniakyrkan bedriver på Bäcken, och avsikten är inte 
att den i detta program beskrivna utvecklingen ska påverka 
denna verksamhet i negativ bemärkelse. 

• Avseende samrådstiden så är ett planprogram är ett 
dokument vilkets innehåll och framtagande regleras i 
plan- och bygglagen. En kommun är aldrig tvungen att ta 
fram ett program för ett område, utan det handlar om ett 
ställningstagande från kommunens sida om att det är en 
lämplig åtgärd i syfte att ange mål och utgångspunkter för 
ett kommande detaljplanearbete. Ett planprogram samråds 
utifrån samma regler som en detaljplan. Samrådstiden är 
inte reglerad, men skall vara så lång att den fyller sitt syfte, 
det vill säga att samla in ett så bra underlag som möjligt 
för det fortsatta arbetet från berörda privatpersoner, myn-
digheter och föreningar, där Equmeniakyrkan i aktuellt 
fall utgör en part. I Mariestad brukar samrådstiden 
vanligtvis sättas till cirka tre till fyra veckor - en avvägning 
mellan att samrådet ska fylla sin funktion för inhämtande 
av synpunkter och att inte dra ut på handläggningstiderna 
på ett orimligt sätt. Aktuellt planprogram samråddes under 
drygt fyra veckor, och utöver det fick Equmeniakyrkan sin 
begäran om anstånd beviljad, och därmed ytterligare tre 
veckor på sig att inkomma med ett yttrande. Samrådstiden 
kan därför knappast bedömas ha varit för kort för att fylla 
sitt syfte.

• Avseende det illustrationsmaterial som hör till program-
handlingen är det viktigt att se materialet som skisser i 
ett tidigt skede, som illustrerar en inriktning och idé för 
området. Omfattning och placering av nytillkommande 
bebyggelse är ingenting som helt definieras i planprogram-
met, utan något som kommer att prövas och specificeras 
mer i ett kommande detaljplanearbete. 

• Beträffande planprogrammets förhållande till kommunens 
gällande översiktsplan så delar inte kommunen Equmenia-
kyrans bild av att i programmet föreslagen utveckling inte 
skulle ligga i linje med denna. En översiktsplan är just en 
översiktsplan, vilket innebär att utvecklingen i denna be-
skrivs med relativt stora penseldrag och utan mer ingående 
detaljanpassning efter exempelvis befintliga förutsättningar 
på en plats. Även ett planprogram är ett relativt översikt-
ligt planeringsunderlag, men med en klart högre detalje-

ringsnivå än en översiktsplan. Kommunens bedömning är 
alltså att den utveckling som programhandlingen föreslår 
ligger i linje med översiktsplanens intentioner avseende att 
utveckla det aktuella området med ytterligare bostäder, 
vilka tar hänsyn till Tegelängens våtmarksområde och 
Ekuddens landskapsbild i stort. Avseende planprogrammets 
förhållande till den fördjupade översiktsplanen från 2013 
framgår det också på sidan 10 i översiktsplanen att de 
dokument som i samband med översiktsplanens antagande 
upphörde att gälla - inklusive nämnda fördjupade över-
siktsplan - även fortsatt fungerar som planeringsunderlag. 

• Avseende parkeringssituationen i samband med särskilda 
evenemang är detta någonting som får lösas specifikt i 
samband med dessa tillfällen. 

• Kommunen delar inte Equmeniakyrkans uppfattning 
om vad som är en lämplig bebyggelsestruktur i området. 
Området med åkerholmen - som är det område inom 
programområdet som har befunnits ha något högre 
naturvärden - avses lämnas opåverkad av den nytillkom-
mande bebyggelsen, som istället placeras i en organisk och 
radbyliknande struktur som löper genom området och dels 
bjuder förbipasserande genom området på intressanta in-
slag, dels knyter an till en historisk bebyggelsestruktur. Då 
området även avses odlas bedöms förutsättningarna för att 
det ska kunna få en lagom uppvuxen och lummig karaktär 
relativt snabbt vara goda. Som konstaterat är kommunens 
bedömning att även denna utformning stämmer väl med 
de intentioner som beskrivs i översiktsplanen. 

• Informationen om Equmeniakyrkans verksamheter på 
Bäcken har kompletterats i programhandlingen. 

KERSTIN OCH JOSTEIN DREIERBAKKEN

Synpunkter från boende på Ekudden, på förslag till program 
för Bäckatorpen

Vi är tacksamma att vi får ta del av samrådsremissen. Det 
betyder att ni kanske misstänker att vi inte är lika tilltalade 
av att anlägga trädgårdsodlingar och bebyggelse i direkt 
anslutning till Ekuddens villaområde. Att det till och med är 
lite kontroversiellt. 
Förvånansvärt att dessa farhågor inte har tagits upp i utred-
ningen.

Vi förstår att Dacapo och Göteborgs Universitet tycker att 
området är unikt för en sådan här etablering. Vi som bor här 
delar uppfattningen att området är unikt men med föresla-
gen etablering blir det inte lika unikt längre, för oss. 
Det fina med Ekudden är ju att det gränsar till orörd natur. 
Om planerad etablering genomförs, blir det på bekostnad av 
boende på Ekudden och i synnerhet för boende på Vikinga-
vägen och Bronsåldersvägen.

Det är en drastisk förändring i ett område som har sådana 
kvaliteter, så att samrådsremissen borde ha sänts ut till alla 
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fastighetsägare i området. 
Med odlingslotter för studenter och allmänhet, marknads-
platser, mötesplatser och samlingar i kårhus gör att en hel 
del människor kommer att vistas i området. Trafiksituatio-
nen kommer att bli en helt annan än idag med bilar och 
andra fordon parkerade på gatorna. 
Kårhus i Bäckatorpet är inget man önskar ha i ett lugnt vil-
laområde. 
Gränsdragning i väster. Fotbollsplanen är väl till för barnen 
på Ekudden. 
Andrahandsuthyrning av studentbostäder under semesterpe-
rioden.

Man kan heller inte veta hur området kommer att utvecklas 
och byggas ut i framtiden. 
Om Kommunens och Dacapos visioner infrias kommer flera 
tusen elever att vara knutna till Dacapo. Vad händer med 
området då? Dacapo kommer att ha exklusiv rätt att göra 
vad man vill.

Det måste finnas andra platser i Mariestad som ligger mer 
avskilt från villaområden.

Sammanfattning. 
Vi förutsätter att Kommunen i första hand värnar om och 
tar hänsyn till de som redan är etablerade i området och 
söker efter en annan plats som inte påverkar boendemiljö 
och naturintressen.

Vill också påpeka att villaområdet inte heter Gamla Ekud-
den. Det heter Ekudden.  
Gamla Ekudden är naturreservatet som ligger längst norr på 
udden.

Kommentarer
Att kommunen samråder planprogrammet med berörda närbo-
ende bottnar inte i någon typ av farhåga för att de föreslagna 
åtgärderna skulle vara kontroversiella, utan det handlar helt 
enkelt om någonting som regleras i plan- och bygglagen, vilken 
styr processerna för upprättande av planprogram och detaljpla-
ner. 

I samband med att ett program eller en plan tas fram framgår 
det i 5 kapitlet 11 § plan- och bygglagen, vilken reglerar hur 
samråd ska genomföras, vilka som kommunen förväntas sam-
råda planen eller programmet med. Till de parter som räknas 
upp där hör bland annat länsstyrelsen och lantmäterimyndig-
heten, men också de kända sakägarna. Vilka som är sakägare 
framgår av den fastighetsförteckning som upprättas i samband 
med planarbetet. De fastigheter som tas med i fastighetsför-
teckningen är dem som är berörda av planen eller program-
met. Den formella definitionen av att vara berörd är i det 
här fallet fastigheter som till någon del omfattas av plan- eller 
programområdet, men också de fastigheter som direkt gränsar 
till plan- eller programområdet. Även fastigheter belägna på 
ett större avstånd kan inkluderas om de kan väntas påverkas 
av exempelvis störningar från den verksamhet som ska bedri-

vas inom plan- eller programområdet - detta kan till exempel 
handla om markant ökade trafikflöden förbi fastigheten som ett 
resultat av en utbyggnad. Med detta sagt ser kommunen gärna 
att även andra närboende som har åsikter om det pågående 
arbetet inkommer med synpunkter som kan vara värdefulla för 
planeringsarbetet. 

Vidare önskar kommunen belysa att godkännandet av detta 
planprogram i sig inte möjliggör några fysiska förändringar av 
den byggda miljön i området, såsom exempelvis byggnation av 
studentbostäder. Den typen av ändrad användning behöver 
föregås av ett detaljplanearbete - programmet i fråga beskriver 
enbart en önskad inriktning. Även i samband med ett framtida 
detaljplanearbete ingår det som en del i processen att skicka ut 
förslaget på remiss till bland annat berörda sakägare, som då 
kommer att ges ytterligare möjligheter till insyn och påverkan. 

Kommunen vill också förtydliga att initiativet till det aktuella 
planeringsarbetet inte kommer från Göteborgs Universitets sida, 
utan att ambitionen om att hitta ett bra och hållbart sätt att 
förvalta de befintliga Bäckatorpen på, samt utveckla området i 
anslutning till dem med studentbostäder kommer från kom-
munen. Kommunen är ägare till de befintliga byggnaderna, 
vilka sett till det representativa kulturhistoriska värdet saknar 
tydliga motsvarigheter i Mariestad - något som innebär ett 
förpliktigande och ett ansvar för att hitta en långsiktigt hållbar 
förvaltning, så att de kan fortsätta att bidra till förståelsen för 
ett historiskt Mariestad. 

Vidare finns det tydligt beskrivet i kommunens översiktliga 
planeringsdokument att man önskar stärka de befintliga värden 
som finns på orten, kopplade till universitetets närvaro och de 
unika utbildningarna relaterade till byggnads- och landskaps-
vård samt trädgård som bedrivs där. Att möjliggöra dedikerade 
studentbostäder på orten - något som helt saknas idag - samt 
tydligt manifestera det hantverkskunnande som finns på platsen 
är starkt kopplat till Mariestads vision och av vikt i syfte att 
dels värna de verksamheter som bedrivs här redan idag, men 
också borga för ytterligare utveckling av högre utbildning i Ma-
riestad på sikt, något som inte minst är av vikt för kommunen i 
den tid av urbanisering vi lever i. 

Kommunen har vidare svårt att se att den omfattningsmäs-
sigt begränsade utveckling som programmet beskriver skulle 
få någon stor påverkan på trafiksituationen inne i Ekuddens 
villaområde. Den kårhusfunktion som beskrivs ska inrymmas 
i Bäckatorpen kommer högst sannolikt att vara i en mycket 
begränsad skala - baserat på byggnadernas mycket begränsade 
storlek - och i första hand bestå av viss undervisningsverksam-
het och fritidsaktiviteter i stil med slöjd och odling. Om det 
i framtiden blir möjligt att bygga nya studentbostäder på 
platsen, med stöd av en ny detaljplan, kommer dessa som det 
beskrivs här i programmet att nås via Ekuddenvägen, och en 
mindre parkeringsplats avses i så fall anläggas i norra delen av 
programområdet. I övrigt är inte avsikten att trafik skall till-
låtas inom det nya området och ingen ytterligare trafik kommer 
alltså att orienteras till exempelvis Kolarbacksvägen. Vidare är 
den utveckling med studentbostäder som här föreslås av mycket 
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begränsad skala. En av de stora fördelarna med att lokalisera 
nya studentbostäder såhär centralt är också att studenterna inte 
ska behöva ha bil för att kunna ta sig till skolan.  

Som tidigare konstaterat så är kommunen markägare i 
området, och utöver detta finns det i Sverige ett kommunalt 
planmonopol. Detta innebär att det är kommunen och inga 
andra aktörer - som exempelvis Göteborgs Universitet - som styr 
hur området skall utvecklas på sikt, även om kommunen natur-
ligtvis gärna tar del av de kunskaper som finns hos institutionen 
för kulturvård. Avseende Dacapo Mariestad önskar kommunen 
påtala att det är en kommunal organisation, vars syfte är att 
samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. Dacapo 
är alltså ingen extern part. 

Som sakägaren skriver finns det såklart andra ytor inom kom-
munen, mer avskilda från befintliga områden. För byggnation 
med det syfte som programmet beskriver har dock kommunen 
inte kunnat finna någon tillnärmelsevis lika lämplig plats som 
denna, baserat på de olika platsmässiga förutsättningarna och 
områdets närhet till ortens centrala delar. Sett till kommunal-
teknisk försörjning är det också generellt mycket önskvärt ur ett 
ekonomiskt perspektiv att samordna ny bebyggelse med befintlig.  
Detta är även viktigt i syfte att kunna nyttja exempelvis kol-
lektivtrafik. 

Sammanfattningsvis 

En grundläggande del av syftet med kommunal planering är 
att samordna och balansera olika skilda intressen. Kommunens 
bild i dagsläget är att den beskrivna utvecklingen är kompatibel 
med områdets befintliga värden för såväl allmänhet som närbo-
ende. Hur de exakta gränsdragningarna mellan olika intressen 
i slutändan görs är dock något som får utredas i ett framtida 
detaljplanearbete, då ett program alltså inte är ett juridiskt bin-
dande dokument, till skillnad från en detaljplan som reglerar 
mark- och vattens användning. 

CAMILLA BLOM

Hej, vi ”närboende” på Ekudden känner oro ang program-
förslaget gällande Bäckatorpen:

Området borde till viss del anses ligga inom strandskyddat 
område och därför är extra värdefullt, dessutom används det 
i stor utsträckning för närrekreation för både privatpersoner, 
skolor och barnomsorg.

Kommentarer
Programområdet ligger i likhet med majoriteten av Mariestads 
centrala delar (inklusive exempelvis domkyrkan) inom strand-
skyddat område - i första hand inom området för det utökade 
strandskyddet runt Vänern i Mariestads kommun, som sträcker 
sig 300 meter från strandlinjen. En liten del av programom-
rådet ligger även inom området för det generella strandskyddet 
som sträcker sig 100 meter från strandlinjen - här är dock inte 
programmets avsikt att någon byggnation skall uppföras. 

Strandskyddets två syften är dels att långsiktigt trygga allmän-
hetens tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet. Kommunens bild i dagsläget är inte 
att dessa värden skulle påverkas negativt av den i programmet 
beskrivna utvecklingen. Frågan ställs dock inte på sin spets 
i detta programarbete, eftersom strandskyddet inom aktuellt 
område upphävs först i samband med att en ny detaljplan för 
området vinner laga kraft. Det är alltså i en framtida detalj-
plan som ett upphävande av strandskyddet måste motiveras. 
Huruvida kommunen tillräckligt kan motivera ett upphävande 
av strandskyddet är därefter upp till länsstyrelsen att bedöma. 

Kommunens bedömning i dagsläget är dock som sagt att områ-
dets värden i stort kommer att kunna bevaras även i samband 
med den begränsade exploatering som föreslås. 

SAMMANFATTNING
Följande ändringar har skett i handlingarna:

• Programmet har kompletterats med information om att 
befintliga VA-ledningar finns inom området, till vilka 
en framtida detaljplan behöver anpassas. 

• Programmet har kompletterats med en notering om 
att det vore lämpligt att anlägga en brunn eller bevatt-
ningsdamm i anslutning till odlingarna. 

• Programmet har kompletterats med en skrivelse om att 
delar av området skulle kunna utformas med alterna-
tiva gestaltningsprinciper utöver dem som beskrivs i 
programmet sedan tidigare. Detta för att uppmuntra 
att delar av byggnationen skulle kunna tillkomma med 
mer experimentella metoder som en del i Göteborgs 
Universitets utbildningsverksamhet - något som dels 
har potential att bidra till ett visuellt varierat och intres-
sant område, men också kan syfta till att undersöka vad 
hållbar byggnation kan vara i framtiden. Samma om-
sorg om detalj, material och småskalighet som i övrigt 
efterfrågas i programmet bör dock gälla även här. 

• Informationen avseende Equmeniakyrkans verksamhe-
ter vid sommargården Bäcken har uppdaterats. 

• Vissa mindre justeringar av redaktionell karaktär. 

Följande synpunkter har ej beaktats:

• Kommunen delar inte länsstyrelsens syn på att pro-
gramområdet och alla efterföljande detaljplaner är i 
konflikt med strandskyddets syften.

• Kommunen delar inte Equmeniakyrkans bild av att fö-
reslagen utveckling inte skulle ligga i linje med gällande 
översiktsplan för Mariestads kommun. 
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• Kommunen delar inte Equmeniakyrkans detaljsyn-
punkter avseende lämplig bebyggelsestruktur i området 
eller behovet av att dimensionera parkeringsytor i områ-
det för de särskilda evenemang där befintlig parkerings-
plats inte räcker till. 

• Kommunen delar inte de närboende som har yttrat sigs 
bild av vilken omfattning omgivningspåverkan av ett 
genomförande av programmet skulle ha - heller inte 
bilden av att föreslagen utveckling inte är kompatibel 
med befintliga värden i närområdet. 

PLANENHETEN

Lisa Heller    Adam Johansson
Planarkitekt   Planchef









Programområdets lokalisering.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 183                                                   Dnr 2017/00393  

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner hemställan från styrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg om att de tre samordningsförbunden i 
Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg från och 
med den 1 januari 2021. Detta innebär att Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg succesivt avvecklar sin verksamhet under år 2020 och att 
samordningsförbundet Norra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 
januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet 
Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021. 

3. Kommunfullmäktige godkänner hemställan från Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg om justering i § 16 i nuvarande förbundsordning enligt nedanstående 
beskrivning.  

Arbetsutskottets beslut 

Det noteras att då ärendet kräver skyndsam hantering läggs ärendet med till 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj och vidare för beslut i 
kommunfullmäktige samma kväll.     

Bakgrund 

Under åren 2006-2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem 
samordningsförbund. Därefter har två samgåenden genomförts och i dagsläget finns 
tre samordningsförbund. 14 kommuner ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. 

Mariestads kommun bildar tillsammans med Töreboda och Gullspångs kommuner 
samordningsförbundet Norra Skaraborg. 

Våren år 2017 aktualiserades frågan om det fanns vinster med ytterligare samgåenden 
till ett eller två samordningsförbund i Skaraborg, eller om nuvarande organisation 
med tre förbund var att föredra. 

Samordningsförbundens styrelser gav mot denna bakgrund uppdraget att utreda vilka 
för- och nackdelar som fanns med samgående till två eller ett samordningsförbund. 
Uppdraget avrapporterades i december år 2017. Utredningen och rapporten 
redovisades på ett extra medlemsråd i november år 2017 och till respektive styrelse 
under samma period. 

Den 12 mars år 2018 företogs ett gemensamt styrelsemöte med de tre styrelserna för 
samordningsförbunden i Skaraborg i syfte att tillsammans analysera remissvaren och 
komma fram till ett gemensamt förslag om en framtida arbetsinriktning.  
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Då majoriteten av parterna var för samgående men konsensus saknades var 
arbetsinriktningen inte självklar. Det fanns många starka argument för ett samgående 
men samtidigt ett antal riskargument. Sex av kommunerna motsatte sig ett 
samgående. 

Under första halvåret år 2019, och med ny politisk mandatperiod, har återigen frågan 
om samgående av de tre samordningsförbunden i Skaraborg diskuterats. De tre 
parterna; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen, 
som gemensamt finansierar 75 procent av samordningsförbunden, förordar ett 
samgående. 

Detta föranledde att medlemsrådet den 25 juni år 2019 beslutade att utse respektive 
presidier i de tre samordningsförbunden att utgöra en gemensam styrgrupp med syfte 
att upprätta ett konkret förslag till beslut för bildandet av ett gemensamt 
samordningsförbund i Skaraborg. Förslaget skulle utgå från den rapport som 
genomfördes av FLK Ledningskonsult år 2017. Målsättningen var att ett gemensamt 
samordningsförbund skulle starta den 1 januari år 2021. 

Styrgruppen upprättade ett förslag till samgående av de tre förbunden i Skaraborg. 
Den nya samlade organisationen är tänkt att starta den 1 januari år 2021. Under år 
2020 kommer förberedelser att vidtas för att hantera en smidig övergång. 

Styrelsen i samordningsförbundet Norra Skaraborg beslutade 2020-01-28 att: 

 hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om av förslaget 
från styrgruppen att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman 
och bildar Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 1 januari år 
2021. Detta innebär att samordningsförbundet Norra Skaraborg succesivt 
avvecklar sin verksamhet under år 2020 samt att samordningsförbundet 
Norra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021. 

 hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om godkännande 
av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg, att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 

 hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om att ändra § 16 i 
förbundets nuvarande förbundsordning. 

Förslag till förändring av § 16 i befintlig förbundsordning 

Styrelsen föreslår att § 16 i befintlig förbundsordning skrivs om enligt följande: 

 

Befintlig text: 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 
medlemmar utträder ut förbundet. 

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendom avyttras. Härefter skall 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 §. 

Styrelsen i förbundet svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 
genom framläggandet av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till 
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
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När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet 
upplöst. 

 

Förslag till ny text: 

Förbundets medlemmar har gemensamt beslutat att verksamheten i samordningsförbundet Norra 
Skaraborg ska överföras till det gemensamma förbundet i Skaraborg och därefter ska 
samordningsförbundet Norra Skaraborg upplösas och likvideras. 

Styrelsen svarar för likvidationen. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras. 

Förbundets kvarvarande tillgångar efter likvidationen ska i sin helhet överföras till det ombildade 
gemensamma Samordningsförbundet Skaraborg (org. Nr. 222000-2154). 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 
genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till 
berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna.        

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-04 

Protokoll från styrelsemöte i samordningsförbundet Norra Skaraborg  
2020-01-28. 
 
Skrivelse från ordföranden i samordningsförbundet Norra Skaraborg Anette 
Karlsson 2020-02-04, Bildande av samordningsförbundet Skaraborg. 
 
Skrivelse från styrgruppen bestående av ordförande i samordningsförbunden västra, 
östra och norra Skaraborg 2019-12-09, Förslag till samgående av de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg. 
 
Befintlig förbundsordning för samordningsförbundet Norra Skaraborg. 
 
Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet Skaraborg.    

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Annica Bengtzing annica.bengtzing@gullspang.se) 
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 Kristofer Svensson 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 

 

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg 
Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner hemställan från styrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg om att de tre samordningsförbunden i 
Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg från och 
med den 1 januari 2021. Detta innebär att Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg succesivt avvecklar sin verksamhet under år 2020 och att 
samordningsförbundet Norra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 
januari 2021. 
 

2. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet 
Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021. 
 

3. Kommunfullmäktige godkänner hemställan från Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg om justering i § 16 i nuvarande förbundsordning enligt nedanstående 
beskrivning.          

Bakgrund 

Under åren 2006-2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem 
samordningsförbund. Därefter har två samgåenden genomförts och i dagsläget finns 
tre samordningsförbund. 14 kommuner ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. 

Mariestads kommun bildar tillsammans med Töreboda och Gullspångs kommuner 
samordningsförbundet Norra Skaraborg. 

Våren år 2017 aktualiserades frågan om det fanns vinster med ytterligare samgåenden 
till ett eller två samordningsförbund i Skaraborg, eller om nuvarande organisation 
med tre förbund var att föredra. 

Samordningsförbundens styrelser gav mot denna bakgrund uppdraget att utreda vilka 
för- och nackdelar som fanns med samgående till två eller ett samordningsförbund. 
Uppdraget avrapporterades i december år 2017. Utredningen och rapporten 
redovisades på ett extra medlemsråd i november år 2017 och till respektive styrelse 
under samma period. 
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Den 12 mars år 2018 företogs ett gemensamt styrelsemöte med de tre styrelserna för 
samordningsförbunden i Skaraborg i syfte att tillsammans analysera remissvaren och 
komma fram till ett gemensamt förslag om en framtida arbetsinriktning.  

Då majoriteten av parterna var för samgående men konsensus saknades var 
arbetsinriktningen inte självklar. Det fanns många starka argument för ett samgående 
men samtidigt ett antal riskargument. Sex av kommunerna motsatte sig ett 
samgående. 

Under första halvåret år 2019, och med ny politisk mandatperiod, har återigen frågan 
om samgående av de tre samordningsförbunden i Skaraborg diskuterats. De tre 
parterna; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen, 
som gemensamt finansierar 75 procent av samordningsförbunden, förordar ett 
samgående. 

Detta föranledde att medlemsrådet den 25 juni år 2019 beslutade att utse respektive 
presidier i de tre samordningsförbunden att utgöra en gemensam styrgrupp med syfte 
att upprätta ett konkret förslag till beslut för bildandet av ett gemensamt 
samordningsförbund i Skaraborg. Förslaget skulle utgå från den rapport som 
genomfördes av FLK Ledningskonsult år 2017. Målsättningen var att ett gemensamt 
samordningsförbund skulle starta den 1 januari år 2021. 

Styrgruppen upprättade ett förslag till samgående av de tre förbunden i Skaraborg. 
Den nya samlade organisationen är tänkt att starta den 1 januari år 2021. Under år 
2020 kommer förberedelser att vidtas för att hantera en smidig övergång. 

Styrelsen i samordningsförbundet Norra Skaraborg beslutade 2020-01-28 att: 

 

 hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om av förslaget 
från styrgruppen att de tre samordningsförbunden i Skaraborg går samman 
och bildar Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 1 januari år 
2021. Detta innebär att samordningsförbundet Norra Skaraborg succesivt 
avvecklar sin verksamhet under år 2020 samt att samordningsförbundet 
Norra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021. 

 hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om godkännande 
av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg, att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 

 hemställa hos sina medlemmar att fatta likalydande beslut om att ändra § 16 i 
förbundets nuvarande förbundsordning. 

 

Förslag till förändring av § 16 i befintlig förbundsordning 
 

Styrelsen föreslår att § 16 i befintlig förbundsordning skrivs om enligt följande: 

 
Befintlig text: 

 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 
medlemmar utträder ut förbundet. 

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendom avyttras. Härefter skall 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 §. 

Styrelsen i förbundet svarar för likvidationen. 
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 
genom framläggandet av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till 
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet 
upplöst. 

 

Förslag till ny text: 

 

Förbundets medlemmar har gemensamt beslutat att verksamheten i samordningsförbundet Norra 
Skaraborg ska överföras till det gemensamma förbundet i Skaraborg och därefter ska 
samordningsförbundet Norra Skaraborg upplösas och likvideras. 

Styrelsen svarar för likvidationen. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras. 

Förbundets kvarvarande tillgångar efter likvidationen ska i sin helhet överföras till det ombildade 
gemensamma Samordningsförbundet Skaraborg (org. Nr. 222000-2154). 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 
genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till 
berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna.        

Underlag för beslut 

Protokoll från styrelsemöte i samordningsförbundet Norra Skaraborg  
2020-01-28. 
 
Skrivelse från ordföranden i samordningsförbundet Norra Skaraborg Anette 
Karlsson 2020-02-04, Bildande av samordningsförbundet Skaraborg. 
 
Skrivelse från styrgruppen bestående av ordförande i samordningsförbunden västra, 
östra och norra Skaraborg 2019-12-09, Förslag till samgående av de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg. 
 
Befintlig förbundsordning för samordningsförbundet Norra Skaraborg. 
 
Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet Skaraborg.      

 

Kristofer Svensson 
kommunchef   

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Annica Bengtzing  
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Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Box 80, 548 22 HOVA 

Hemsida: www.sfns.se 

     Mariestad 2019-09-11 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

 
Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser år 2007. 

 

1 § 

Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Norra Skaraborg med organisationsnummer 

222000-2345 

 

2 § 

Förbundets säte 

Förbundets säte är Mariestads kommun 

 

3 §   

Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Mariestads-, Töreboda- och Gullspångs kommun. 

 

4 §   

Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom Mariestad Töreboda och Gullspångs kommuners geografiska 

område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregion och kommunerna i syfte att 

underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas 

för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra 

sin förmåga att utföra förvärvsarbete.  

 

5 §  

Styrelsen 

 

Förbundet skall ledas av en styrelse. 
 

Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och fem ersättare genom att Mariestad, Töreboda och 

Gullspångs kommuner utser en ordinarie ledamot och två ersättare tillsammans och 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen som utser en ordinarie 

och en ersättare vardera.  
 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 januari efter det då val i fullmäktige 

i region och kommunerna ägt rum.  

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en  vice ordförande för den tid 

styrelsen bestämmer. Ordförandeskapen väljs på den tid som styrelsen bestämmer. 
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6 §     

Uppgifter och beslutanderätt 

 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ersättare har närvaro- 

och yttranderätt. 
 

Vid lika röster har ordförande utslagsröst. 
 

Förbundet har till uppgift att: 

 

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 

 

- stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

 

- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin 

förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkade parternas 

samlade ansvarsområde 

 

- stödja förebyggande insatser, såväl strukturella som individinriktade 

 

- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning 

skall användas, 

 

- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt 

 

- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 

vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 

tjänster för enskild. 

 

7 §    

Personal 

Styrelsen i Förbundet skall utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar. 

Styrelsen har därutöver rätt att utse personal som erfordras för att utföra administrativa 

uppgifter. 

 

8 §   

Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ärende i förbundsstyrelse enligt respektive huvudmans 

beslutsordning. 
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9 § 

Samråd   

Styrelsen skall se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut fattas i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Samordningsförbundet skall kalla till medlemssamråd en gång varje år, eller när beslut av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt däremellan. 

 

 

10 § 

Kungörelser   

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på 

samordningsförbundets officiella anslagstavla. 

 

11 §     

Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarnas andel i Förbundets tillgångar och skulder fördelar sig enligt följande: 

Försäkringskassan  och Arbetsförmedlingen hälften, Västra Götalandsregionen en fjärdedel 

samt Mariestad- Töreboda och Gullspångs kommuner en fjärdedel tillsammans. Samma 

fördelning gäller för att täcka kostnader för Förbundets verksamhet som inte täcks på annat 

sätt. 

 

12 §  

Styrning och insyn   

Styrelsen i förbundet skall upprätta delårsrapporter med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna 

i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 
 

Samordningsförbundet får inte ingå borgen.  
 

Förbundet får heller inte sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för 

verksamheten. 

 

13 § 

Budget   

Styrelsen i förbundet skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi 

för nästföljande tre åren.  Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. För 

det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad budget. 
 

Årsbudgeten skall också återföljas av mål för verksamheten. 
 

Årsbudgeten fastställs av styrelsen senast den 30 november året före budgetåret 

(kalenderåret). 
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14 § 

Mandattid för revisorerna 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 

revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

ska utses en gemensam revisor.  

Lekmannarevisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25§ lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Önskvärt är att Västra Götalandsregionen och kommunerna i samråd utser en gemensam 

revisor. Om detta inte är möjligt utser västra Götalandsregionen en revisor och de ingående 

kommunerna enas om en revisor. 

Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5§ i denna 

förbundsordning. 

För revisorer som Försäkringskassan utser för statens räkning, hanteras det i särskild ordning. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26§ i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. 

15 §   

Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 

därvid tre år. 
 

Vid utträde skall medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad 

som sägs i § 11. 

 

16 §   

Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 

medlemmarna. 
 

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendom avyttras. Härefter skall 

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i § 11. 
 

Styrelsen i förbundet svarar för likvidationen. 
 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge slutredovisning för sin förvaltning. 

Detta sker genom framläggandet av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med 

redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter 

resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. 
 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 

förbundet upplöst. 
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17 § 

Tvister   

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol. 

 

18 §   

Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer  

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter, ersättare och 

revisorer skall följa av förbundet upprättat reglemente. 

Den revisor som utses av Försäkringskassan skall ersättas enligt särskild ordning.  

 

19 § 

Arkivtillsyn   

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) samt slutarkivering. 

 

20 §   

Ändringar i Förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 99                                                   Dnr 2020/00157  

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2019 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 
2019.     

Jäv 

Ida Ekeroth (S), Anette Karlsson (M) och Marie Engström Rosengren (V) anmäler 
jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska arbetsområde 
sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Mariestad, Töreboda, 
Gullspång 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 behandlade årsredovisningen vid sitt 
sammanträde den 14 februari 2020 och ansåg där att årsredovisningen ger en rättvis 
och beskrivande bild av verksamheten under år 2019. 
 
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, 
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2019. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra 
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. 
 
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-11 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 149/20 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2019 
 
Revisionsberättelse för år 2019 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
 
Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2019 inom Samordningsförbundet 
i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2019.  

 

Kommunfullmäktige  
Expedieras till: 
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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 Kristofer Svensson 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 

 

Ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet 
Norra Skaraborg år 2019 
Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna 

i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för 

verksamhetsåret 2019.            

Bakgrund 

Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska 

arbetsområde sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna 

Mariestad, Töreboda, Gullspång 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 behandlade årsredovisningen vid sitt 

sammanträde den 14 februari 2020 och ansåg där att årsredovisningen ger 

en rättvis och beskrivande bild av verksamheten under år 2019. 

 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat 

årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för 

verksamhetsåret 2019. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet 

Norra 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 



 
  Sida 
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om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 
 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2019. 

 

Revisionsberättelse för år 2019 för Samordningsförbundet Norra 

Skaraborg. 

 

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2019 inom 

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 

2019. 

         

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
"[Skriv text här]"   
 



Datum: 2020-04-01 
Dnr: KS 2020/157 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor ledning 
Administrativa enheten 
Malin Eriksson 
administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2019 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 

förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för 

verksamhetsåret 2019.  

Bakgrund 

Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska arbetsområde 

sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång 

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 behandlade årsredovisningen vid sitt 

sammanträde den 14 februari 2020 och ansåg där att årsredovisningen ger en rättvis 

och beskrivande bild av verksamheten under år 2019. 

 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, 

räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2019. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra 

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. 
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Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 

med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.  

Underlag för beslut 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2019. 

 

Revisionsberättelse för år 2019 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg. 

 

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2019 inom 

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2019. 

 

Skrivelse upprättad av administrativ chefen Malin Eriksson 2019-04-01, 

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Norra 

Skaraborg år 2019 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Ekonomichef Christina Olsson 
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 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet Norra Skaraborg, har PwC granskat förbun-
dets verksamhet för 2019. Granskningen har genomförts enligt god revisionssed i kommunal verk-
samhet. 

Granskningen har utgått ifrån kommunallagens bestämmelser i 12 kap 1§. Detta innebär bland 
annat en prövning om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Årsredovisningen har granskats utifrån Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Vi har tagit del av väsentliga dokument som exempelvis verksamhetsplan, årsredovisning, räken-
skapsmaterial, delårsrapport, styrelseprotokoll mm. Vi har intervjuat förbundschefen. 

Denna rapport sammanfattar vår granskning av samordningsförbundets ekonomi och verksamhet 
för år 2019, och har sakgranskats av förbundschef 

 Redovisning och revision 
Enligt gällande lagstiftning skall Samordningsförbundet i sin redovisning i tillämpliga delar följa 
Lagen om kommunal redovisning och bokföring (LKBR) och Kommunallagen (KL).  Av lagstiftning-
en framgår att det i budgeten skall finnas mål för god ekonomisk hushållning, både verksamhets-
mässiga och finansiella. 

Revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som 
görs är tillräcklig. 

Styrelsens uppgift är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt. 
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 Mål för god ekonomisk hus-
hållning 

I Samordningsförbundets verksamhets- och budgetplan för 2019 anges övergripande mål, verk-
samhetsmål, individuella mål samt finansiellt mål. 

Revisorerna skall bedöma om resultatet är förenligt med de mål som beslutats i verksamhets- och 
budgetplan. 

I årsredovisningen för 2019 redovisas utfall av övergripande mål, verksamhetsmål, individuella mål 
och finansiella mål. Samtliga mål bedöms av förbundet vara uppfyllda. 

Redovisning och bedömning av förbundets finansiella mål återfinns i årsredovisningen. Förbundets 
mål är att verksamheten ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte ska upp-
stå och förbundet ska sträva efter en balanserad budget. Förbundet hade för 2019 ett utfall för året 
på ett planerat underskott på - 124 tkr vilket gör att vi bedömer att det finansiella målet uppnås. 

 Granskning av årsredovis-
ning 

4.1. Resultaträkning 
Årets resultat uppgår enligt förbundets resultaträkning till ett överskott på 140 tkr. Resultaträkning-
en är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s femte kapitel och redovisar enligt förbundet samtliga 
intäkter och kostnader för året. Förbundet hade i budget för 2019 budgeterat med ett underskott på 
211 tkr, detta utifrån att inte riskera att hamna över de statliga rekommendationerna på storlek av 
eget kapital som i sin tur kan ge minskat stöd nästkommande år. Utfallet blev ett underskott på 124 
tkr.  

4.2. Balansräkning 
Balansräkningen är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s sjätte kapitel och redovisar enligt förbundet 
deras finansiella ställning per balansdagen. Fordringarna har minskat jämfört med föregående år 
även de likvida medlen och de korta skulderna har minskat.  

Det egna kapitalet uppgår till 451 tkr på balansdagen. Soliditeten, som anger hur stor del av för-
bundets tillgångar som finansierats med eget kapital, har ökat och uppgår per balansdagen till 38 
% (28 %).  Det egna kapitalets motsvarar 13 % (16 %) av erhållna medlemsbidrag för 2019 vilket 
är inom av Nationella rådets rekommendationer. 
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 Intern kontroll  
5.1. Delegationsordning och attestreglemente 
Förbundets har antagit ny internkontrollplan för 2019-2022. Delegations- och attestordning för 
2019 – 2022 är också antagen.  Av reglementet framgår bland annat vilka rutiner som råder vid 
attestering av fakturor. Ordförande ska beslutsattestera de kostnader som rör verksamheten i det 
fall de överstiger två basbelopp samt kostnader och reseräkningar avseende vice ordförande. Vice 
ordförande ska i sin tur enligt reglementet beslutsattestera ordförandes fakturor inklusive reseräk-
ning. Beslutsattest för löpande verksamheten ska i första hand hanteras av ansvarig tjänsteman 
som i de fall de överstiger två basbelopp ska skicka dem vidare till ordförande för beslutsattest. 
Fakturahantering i övrigt hanteras av den administrativa enheten vid Mariestads kommuns ekono-
mikontor.  

Vi har som del i granskningen av förbundets förvaltning granskat ett antal stickprov avseende at-
test och vi gör bedömningen att hanteringen i allt väsentligt följer upprättat reglemente. Vår be-
dömning är att upprättad internkontrollplan och attestförteckning i huvudsak är i enlighet med god 
internkontroll.  

I fjolårets granskning konstaterade vi att behörighetstruktur när det gäller uttag, betalningar och 
överföringar från bankkonton möjliggjorde att en person genomför dessa transaktioner helt själv 
vilket inte är förenligt med god intern kontroll. Förbundet har under 2019 åtgärdat bristen så att 
minst två personer nu godkänner uttag, betalningar och överföringar från bankkontot. 

5.2. Internkontrollplan 
Förbundet har under 2019 fattat beslut om intern kontrollplan för förbundets verksamhet. Det finns i 
dagsläget ett antal identifierade riskområden där risknivå och åtgärder anges. 

 Verksamheten 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007. 

Samordningsförbundets styrelse beslutar om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
samt stödjer samverkan mellan samverkansparterna. En verksamhetsplan för 2019 har fastställts 
av styrelsen. Av verksamhetsplanen framgår bl. a. övergripande mål, verksamhetsmål, individuella 
samt finansiellt mål. 

De tre Samordningsförbunden i Skaraborg (Östra, Norra och Västra) genomförde under 2017 en 
utredning angående för- och nackdelar med en sammanslagning av de tre Samordningsförbunden 
i Skaraborg. Efter en ägardialog konstaterades då att en sammanslagning av förbunden ej var 
aktuell. Under 2019 har frågan om samgående åter lyfts och en styrgrupp bestående av de tre 
förbundens presidier har arbetat med frågan under andra halvåret 2019. Till sitt stöd anlitades en 
extern konsult som har haft till uppgift att komplettera tidigare utredning och åter kommunicera 
frågan med de 14 kommunerna. Styrgruppens förslag är att nytt förbund där alla 14 kommunerna 
skall ingå skall träda i kraft 2021-01-01. Vid 2019 års utgång pågår fortfarande dialoger inom för-
bundets medlemmar om vilken viljeinriktning styrelsen skall förorda. 

Under 2019 fanns i huvudsak följande aktiva projekt:  
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Motiverade utvecklingsplatser på AME Mariestad, AMU Töreboda och, från och med 2017, AME 
Gullspång där arbetsprövning med motiverande samtal med möjlighet till fördjupad kartläggning 
ska erbjudas långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.  

Utbildning, Mentorskap, Affärsutveckling (U.M.A.) syftar till att ytterligare utveckla möjligheterna att 
de Arbetsintegrerade Sociala Företagen (ASF) i fungerar som stöd för individer som försöker 
komma tillbaka till arbetsmarknaden genom rehabiliteringsinsatser.   

Upprop för ett friskare Norra Skaraborg. Samordningsförbundet medfinansierar projektet med en 
0,5 % tjänst. Uppdraget är att minska antalet sjukskrivningsdagar. Närhälsan Mariestad kopplad till 
projektet under 2018. 

Ung Arena 9.2 – Implementering av tidigare ESF-projekt. Ung Arena som var ett framgångsrikt och 
lyckat ESF-projekt avslutades under första kvartalet 2019. Samordningsförbundet Norra och Östra 
Skaraborg medfinansierade genomförandet av projektet. Under slutfasen av projektet påbörjades 
olika diskussioner, bla av styrgrupp, om hur man skulle tillvarata och förvalta kunskaper och ar-
betssätt för framtiden. På initiativ av Mariestads kommun påbörjades ett arbete att på något sätt 
fortsätta stödja verksamheterna och implantering av arbetssätten och arbetsmetoden. 

Våld i nära relationer VINR. Samverkande parter, tillsammans och var för sig, skall få ökad kun-
skap i VINR. Genom ökad kunskap kommer också befintliga handlingsplaner efterlevas och i de 
verksamheter som saknar handlingsplaner eller har behov av revidering av dem samma skall pro-
jektet underlätta genom handledning och stöd i olika frågor. 

Tema Psykisk Hälsa Under hösten 2019 genomfördes en fortsatt gemensam KUR insats med 
tema, Psykisk hälsa och samordningsförbunden erbjöd föreläsningar med rubriken Viktigt på riktigt. 
Som komplement erbjöds konsultativt stöd till sjuksköterskor, läkare, kuratorer, specialpedagoger 
och HR-personal 
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 Vår bedömning  
Årsredovisningen innehåller en redovisning av verksamhetens utfall i förhållande till fastställda mål.   

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt, redogör för utfallet av verksamhet, finansiering 
och ekonomisk ställning. I övrigt bedöms rapporten uppfylla kraven på rättvisande räkenskaper och 
vara upprättad enligt god redovisningssed. 

Den interna kontrollen bedömer vi varit i allt väsentligt tillräcklig. Fjolårets rekommendation att be-
hörighetstrukturen när det gäller uttag, betalningar och överföringar från bankkonton behöver för-
ändras för att uppfylla god intern kontroll är åtgärdad under 2019. 

Styrelsens uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässigt resultat bedömer vi vara tillräcklig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-03-18 
 
 
 
 
 

Lars Dahlin 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Samordningsförbundet Norra Skaraborgs revisorer 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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Norra Skaraborg 
 
Årsredovisning 
2019  

 



 

Ordförande har ordet 
 
Året som gått 
 
Detta är mitt första år som ordföranden och min första mandatperiod i samordningsförbundet Norra 
Skaraborg. Det har varit ett år fyllt av viktig lärdom och värdefulla diskussioner. 
När man nu summerar året och får se hur man samordnar våra resurser för att ta tillvara individens 
förmåga så blir man som ordförande överväldiga av vad samordningsförbunden kan åstadkomma. 
Några saker som hänt under året är att få uppmärksamma arbetsgivare som tar ett extra stort ansvar i 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Samt att framgången med ungdomssatsningen Ung arena minskar arbetslösheten bland ung och fortsatt 
implementeras. 
Ett annat område är den individinriktade grön rehab som ger återhämtning, nystart och meningsfulla 
hälsofrämjande aktiviteter i jordnära miljö.  
 
Juni 2019 togs beslutet att jobba för en sammanslagning av det 3 samordningsförbunden i Skaraborg och 
uppdrag ges att utreda hur man skulle kunna göra detta, samt en tidsplan när detta skulle kunna ske. 
Tillsammans kan vi göra mycket samt utveckla vårt arbete. 
 
Anette Karlsson  
Ordförande Samordningsförbundet norra Skaraborg 
Mariestad i Januari 2020 
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Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en 
redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.  
Samordningsförbundet Norra Skaraborg har förvaltat den upparbetade samverkan och de samordnade 
aktiviteterna i Norra Skaraborg. Insatser finansierade av förbundet är i stort de samma som 2018 men med 
viss förändring och anpassning till målgrupperna som aktualiserats av samverkande parter, analyserats 
som individer med störst behov av samordnade insatser samt i samstämmighet med ordinarie 
verksamheters tillgängliga resurser.  

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sammanfattning av verksamhetsåret  

Ekonomiskt resultat 
”Ekonomiska resurser är endast till nytta då de 
omvandlas till aktiviteter” 

 
 
Förbundet har haft något lägre 
kostnader än budgeterat och 
prognostiserat. Förbundet hade vid 
årets ingång ett eget kapital på 574 

tkr. Förbundet hade budgeterat ett 
minusresultat på drygt 200 tkr, detta utifrån 

att inte riskera att hamna över de statliga 
rekommendationerna på storlek av eget 
kapital som i sin tur kan ge minskat stöd 
nästkommande år. Det faktiska 
minusresultatet uppgick till 124 tkr.  
Förbundets eget kapital uppgår till 451 tkr vid 
bokslut. Det egna kapitalet efter bokslut ligger 
inom ramen för det rekommenderade 
beloppet, d.v.s. mindre än 20 % av årlig 
tilldelning. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Verksamhetsutveckling i Norra Skaraborg 
”Det som inte fungerar – gör annorlunda, det 
som fungerar –gör mer av det!” 
 

Förbundet har under 2019 
fortsatt med redan pågående 
insatser med viss utveckling och 
omstrukturering och finansierat 
och utvecklat både tillförda och 
befintliga insatser. Planera – 
Genomföra – Följa upp – 

Förbättra. Förbundet finansierar i huvudsak 
individinriktade insatser men har även satsat 
på strukturövergripande insatser genom bl.a. 
olika projekt och kompetensutveckling. Vissa 
insatser har inslag av både individ- och 
strukturövergripande innehåll.  
Förbundet har från bildandet 2007 haft mycket 
fokus på ungdomar som inte arbetar eller 
studerar, det har fortlöpt även 2019 genom 
att medfinansiera implementering av ESF-
projekt Ung Arena  där fokus har legat på att 
vidmakthålla de positiva insatser och 
arbetssätt som samverkande aktörer har tagit 
fram samt utökat samarbete/samverkan med 
västra Skaraborg, Level Up.  
 
Utvecklings- och Pre rehab-projekt har haft 
fokus på målgrupper som långtidsarbetslösa, 
långtidssjukskrivna samt övriga med diffus 
problematik. Målet med dessa insatser är att 
kartlägga, utreda och motivera och ta fram 
underlag som skapar bästa förutsättningarna 
för fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, 
påvisa ev. kompletterande behov av annan 
rehabilitering/vård samt i vissa fall ta fram 

underlag som utesluter att arbetslivsinriktad 
rehabilitering är aktuell i dagsläget.  
Under 2016 startade projektet ”Ett friskare 
Töreboda” med samverkansteam på 
vårdcentral. 2017 startades motsvarande upp i 
Gullspång med    både Närhälsan och Skagerns 
vård och hälsoenhet, 2018 utökades projektet 
till Närhälsan i Mariestad och under 2019 har 
Unicare vårdcentral anslutits i arbetet . 
Målgruppen är sjukskrivna eller individer 
som riskerar att bli sjukskrivna. Projektet är 
både individ- och strukturövergripande och 
arbetar initialt med kartläggning och 
strukturer för fungerande samverkan. 
Samverkande myndigheter är vård, 
socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, 
Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Under 
2019 har kartläggning och arbete med 
samverkan och rutiner för HR MTG i projektet 
varit ett av flera samverkansområde. 
 
Under 2018 skapades förutsättningar för Grön 
rehab genom en extern aktör. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden upphandlade platser hos 
ett antal gårdar i Skaraborg 
och samordningsförbundet 
har haft möjlighet att 
komplettera med 
ytterligare individer i liten 
skala. Under 2019 har ett antal individer haft 
möjlighet att rehabilitera och arbetsträna i 
denna verksamhet och den insatsen har visat 
positiva resultat för individer som haft 
problematik kopplat till psykisk ohälsa och 
stressproblematik 
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________________________________________________________________________________________________________ 

Verksamhetsutveckling Skaraborgsövergripande 
 
Utredning kring samgående:  
De tre Samordningsförbunden i Skaraborg 
(Östra, Norra och Västra) genomförde under 
2017 en utredning angående för- och 
nackdelar med en sammanslagning av de tre 
Samordningsförbunden i Skaraborg. Initiativet 
togs av ägarrepresentanter från Staten.  När 
rapporten var klar redovisades den på ett extra 
ägarsamråd och därefter gick en remiss ut till 
parterna som skulle vara besvarad senast den 
15 februari 2018. Frågorna som 
sändes ut handlar om hur man vill 
att Samordningsförbunden i 
Skaraborg ska vara organiserade 
(tre förbund som idag, två eller ett 
Samordningsförbund) samt vilken  

 

 

säteskommun och styrelsesammansättning 
man förordar om det blir en sammanslagning.  
I mars 2018 sammanträdde alla parterna för 
de tre förbunden och analyserade och 
diskuterade remissvaren.  Det utmynnade i att 
en sammanslagning av förbunden ej var 
aktuell. Under 2019 har frågan om samgående 
åter lyfts och en styrgrupp  bestående av de tre 
förbundens presidier har arbetat med frågan 
under andra halvåret 2019. Till sitt stöd 
anlitades en extern konsult som har haft till 
uppgift att komplettera tidigare utredning och 
åter kommunicera frågan med de 14 
kommunerna. Styrgruppens förslag är att nytt 
förbund där alla 14 kommunerna skall ingå 
skall träda i kraft 2021-01-01. Vid 2019 års 
utgång pågår fortfarande dialoger inom 
förbundets medlemmar om vilken 
viljeinriktning styrelsen skall förorda. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Utbildningar:
har skett Skaraborgsövergripande inom området psykisk hälsa och Våld i nära relation. Under 2019 har 
förbunden bl.a. haft fortsatta utbildnings och handledningsinsatser med Åsa 
Kadowaki, på initiativ av samverkande parter. Genom gemensam planering och 
utbud av utbildnings och handledningsinsatser har tillfällen givits på flera orter till 
olika professioner och insatserna har på det sättet gjorts tillgängliga för fler 
medarbetare.  Samordningsförbundet ingår i nätverk tillsammans med 
kommunalförbundet och Folkhälsan där man tillsammans analyserar behov och 
gemensamma initiativ för att möta behoven av kompetensutveckling. 

Projekt: Under året har det gemensamma fördjupningsprojektet om Våld i nära relation haft sin 
fortsättning. Projektet har verkat i form av olika kompetensutvecklingsinsatser i syfte att ge stöd och 
samordning för att öka möjligheterna för våra medlemsparter att synliggöra våld i nära relation. Tidigt 
identifierades kommunernas arbetsmarknadsenheter och regionens vuxenpsykiatri som verksamheter som 
skulle prioriteras och när det gäller den sistnämnda så bedöms utvecklingen varit betydande bland annat 
genom framtagande av nya policys och metodstöd. Projektet avslutades den 22 november och då hade hela 
512 personer deltagit i projektet. Som en form av fortsättning kommer alla de tre Samordningsförbunden i 
Skaraborg ingå i grupp 2 i regeringens uppdrag Stoppa våldet där det Nationella nätverket för 
Samordningsförbund, NNS, kommer att vara den sammanhållande länken för Samordningsförbund. . 
Slutrapport finns som bilaga 1 
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Nätverk och samverkan Skaraborgsövergripande:  Leona-nätverk bestående av Samordningsförbunden 
i Östra, Västra och Norra Skaraborg, Skaraborgsenheten avd. Social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, 
Skaraborgs Kommunalförbund bildades redan 2017 men har under 2019 formaliserat syfte och gemensam 
riktning för nätverket. De fyra förbunden och enheten förenas runt målgruppen invånare i Skaraborg 15-65 
år. Gemensamt är målet goda livsvillkor/hälsa. Förbund och enhet engagerar tillsammans många personer i 
olika nätverk och samma personer kan ingå i flera nätverk. Skaraborgsenheten har mer uttalat främjande- 
och förebyggandeperspektiv än förbunden. Samordningsförbunden har som mål 
att invånaren ska nå förvärvsarbete om det är möjligt (omfattar därför 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa). Kommunalförbundet har ett tydligt 
kommunalt perspektiv och arbetar också i vårdsamverkan.  
En utförligare beskrivning av nätverket finns som bilaga 2 

Gemensamt informations och spridningsmaterial för gemensamma aktiviteter, likaså 
utvärderingar och uppföljning av gemensamma satsningar som KUR-utbildningar. Respektive 
förbund har egen hemsida men med likvärdig struktur som kan underlätta om man vill söka 
information eller material över kommungränserna.  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattning av resultat Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Resultat på individnivå  
”Att inte falla mellan stolarna”  
 
Målet på individnivå är alltid i första hand att 
individer skall ges förutsättningar och stöd för 
att uppnå egen försörjning. Detta är ofta en 
process i flera steg där insatser initierade och 
finansierade av samordningsförbundet är ett 
steg i början av en kedja insatser. Förbundet 
medfinansierar insatser i alla tre kommunerna, 
De går under arbetsnamn Pre-rehab, ÅKA och 
Utvecklingsplatser. Insatserna är riktade till 
deltagare som haft lång period utanför 
arbetsmarknaden pga. av ohälsa, arbetslöshet 
men också oklara förutsättning, oklar 
arbetsförmåga och tidigare bollats mellan 
sjulvård, Fk, Af och kommunernas insatser. 
Insatserna som finansieras av förbundet har 
motiverande och kartläggande aktiviteter och 
samordnar, samverkar med alla myndigheter 
som kan bidra med olika insatser för att 
individen på så sätt inte skall falla mellan 
stolarna.   I analys av ärendena så kan man 
konstatera att egen försörjning oftast inte är 
resultatet av förbundets insatser, men man ser 
en positiv stegförflyttning där individer i större 
utsträckning kan fortsätta arbetslivsinriktad 

rehabilitering genom reguljära insatser.  
Resultatet av insatsen är  att individerna får 
en samordnad  och individuellt planerad 
insats. Ca 1/4 når egen försörjning eller går 
vidare till studier efter avslutad insats.   
Hälften av avslutade deltagare deltar i 
reguljära arbetslivsinriktade insatser och 1/4   
har andra behov som tydliggjorts , behov av 
annan rehabilitering,   inte står till 
arbetsmarknadens förfogande .   Analys av 
helårsekvivalenter  över tid, visar att antalet 
personer med offentlig försörjning minskar. De 
faktiska resultaten kommer inte i direkt 
anslutning till avslut i förbundets finansierade 
aktivitet . Helårsekvivalenter och resultat finns 
som bilaga  4. 
Mellan perioden 2014-2019 har 
antalet helårsekvivalenter 
(offentlig försörjning) minskat med 
872  heltidsersättningar i MTG. Minskningen är 
fördelad mellan : sjukpenning, 
försörjningsstöd, sjukersättning, A-kassa, 
Aktivitetsstöd och Aktivitetsersättning.  
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Resultat på strukturell nivå 
”Om jag vet vad du gör och du vet vad jag gör – då kan vi göra det bästa för individen tillsammans” 
 
Att arbeta med strukturell samverkan 
underlättar och möjliggör att individer får 
”rätt insats, vid rätt tidpunkt, av rätt 
myndighet”. Att underlätta detta , som är 
komplext, föränderligt och kräver en ständig 
uppdatering och omvärldsanalys, då är 
samordningsförbundet en viktig plattform. 
Styrning och ledning genom styrelsen och 
verksamheterna genom beredningsgrupp, 
styrgrupp och nätverk.   
Alla samverkande myndigheter har genom 
förbundet forum  och mötestillfälle  där man 
kompetens höjer, skapar fungerande 
kontaktvägar och diskuterar fram både hur det 
reguljära arbetet ska samordnas men också 
gemensamt analyserar vart det finns sårbarhet 
och behov av förstärkning genom 
samordningsinsatser. Utöver de samverkande 
myndigheterna bjuds även olika 
intresseorganisationer, brukarorganisationer, 

projekt som arbetar mot gemensam målgrupp 
men av annan huvudman än 
förbundsmedlemmarna till dialog. 
 
Insatsen ”Ett friskare MTG” och projektet Våld i 
nära relation (nedan förkortad till VINR) är 
exempel på sådana insatser som  arbetar med 
strukturella lösningar.  
Myndighetsgemensamma utbildningsdagar 
och andra samverkans forum skapar också 
goda förutsättningar för samverkan på 

strukturell nivå.  
Resultatet av strukturellt arbete 
är kortare, enklare och mer 
träffsäkra kontaktvägar.   Ökad 
kunskap om varandras  

ansvarsområde, rätt förväntningar på 
varandras verksamheter, respektfullt 
arbetsklimat och att när ”fallgropar” synliggörs 
kan  de också på ett bättre sätt hanteras. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Om förbundet  

Organisation  
Samordningsförbundet Norra Skaraborg är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång som 
medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen en 
förbundschef på 0,5 tjänst. Förbundschefen är anställd av Gullspångs kommun och utlånad för uppdraget i 
förbundet. Under 2019 har förbundet anlitat förbundschef på 75 % där 25 % har gått in som insats i Ung 
Arena och 25 % har finansierats av Kommunalförbundet och VGR för det uppdraget. 
Förbundschefen har till sitt uppdrag stöd från en beredningsgrupp bestående av enhetschefer från 
samverkande myndigheters aktuella verksamheter.  
I beredningsgruppen ingår representanter från kommunernas Individ- och familjeomsorger och 
Arbetsmarknadsenheter, från vården representanter från Vuxenpsykiatrin och vårdcentral. Från staten 
finns representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom enhetschefer. 
 
Ordinarie styrelseledamöterna 2019 enligt följande: 
Anette Karlsson, Ordförande – utsedd av VGR 
Louise Ahlgren, vice ordförande – utsedd av Försäkringskassan 
Emma Petersson Ledamot – utsedda av Arbetsförmedlingen (jan-juni 2019) 
Fredrik Andersson, ledamot – utsedd av Arbetsförmedlingen  (juli-dec 2019) 
Ida Ekeroth, ledamot, - utsedd av Mariestads kommun 
Ersättare: 
Carina Gullberg, utsedd av Gullspångs kommun 
Pernilla Johansson – utsedd av Töreboda kommun 
Sebastian Clausson – utsedd av VGR 
Sofia Melin – utsedd av Arbetsförmedlingen 
Louise Samuelsson-  utsedd av Försäkringskassan  
________________________________________________________________________________________________________

  



7 
 

Historik 
Samordningsförbundet bildades 2007. Förbundet har haft samma geografiska arbetsområde sedan 
bildandet, d.v.s. samma medlemmar hela perioden. 

Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser 
(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats 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.  Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering 
som syftar till att närma sig egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att 
finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som undanröjer strukturella hinder och skapar 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna nå bra samverkanslösningar. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Finansiering/Medlemsavgifter/övriga intäkter 
Årets grundtilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 3 492 000 kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen 
med en fjärdedel och kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång med resterande fjärdedel. 
Utöver grundtilldelningen så finns 411 tkr redovisat som ”övriga intäkter”, av den summan är ca 200 
tkr intäkter från Mariestads kommun/ESF projektet Ung Arena och avsatta att finansierat 25 % 
förbundschefens lön då hon gått in som administratör i projektet. Den finansieringen fortlöper även 
första kvartalet 2019. 
Övriga bokförda intäkter är Skaraborgsgemensamma insatser som initialt fakturerats till norra 
Skaraborg och sedan vidarefakturerats till östra och västra samordningsförbundet. 

 
Finansieringsprinciper och Framtida utveckling 
Samordningsförbundet får varje år ett meddelande från staten i vilken storlek statens bidrag kan bli 
nästkommande år. Den statliga tilldelningen är uträknad utifrån invånarantal, arbetslöshet och 
sjukpenningtal. Förbundets egna kapital vid föregående års bokslut och innevarande års prognos 
påverkar även tilldelningen. Den statliga tilldelningen förutsätter också att övriga parter, VGR och 
kommunerna, bidrar tillsammans med samma summa.  
Eget kapital vid bokslut förs över till nästkommande budgetår. 
När inga indikatorer finns på att statlig tilldelning eller andra tillförda medel kommer att skilja sig 
märkbart de 3 nästkommande verksamhetsåren så upprättas inriktningsplan att finansiera individ- 
och strukturinriktade insatser i samma omfattning som innevarande år och som ekonomin ger 
förutsättning för. Löpande behovsanalyser styr vilka typer av insatser som skall initieras eller 
fortlöpa. 
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Verksamhetsidé och vision  
 
Det övergripande målet och 
verksamhetsidén för 
samverkan/samarbete inom 
rehabiliteringsområdet är att samhällets 
resurser används på ett effektivare sätt och 
till större nytta för den enskilde. Det 
innebär att ur ett samhällsperspektiv 
optimera samhällets samlade resurser 
genom att förkorta behandlings- och 
rehabiliteringsprocesserna, sträva mot 
gemensamma handlingsplaner, 
arbetskraftsresurserna tas i anspråk och 
fler kommer i arbete. Det förväntade 
resultatet är en större effektivitet och att 
resurser frigörs till andra angelägna behov 
om fler rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. 
Ökad livskvalité, ökad hälsa för 
kommuninvånare. 
 
Under föregående mandatperiod har de tre 
Samordningsförbunden i Skaraborg (Norra, 
Västra och Östra)tagit fram en gemensam 
vision och värdegrund som arbetats fram 
tillsammans med styrelser och 
beredningsgrupper –  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vi skapar möjligheter! 
 
Detta gör vi genom att: 

 Finansiera samverkansprojekt, och 
metodutveckling  

 Finansiera/arrangera 
myndighetsgemensamma utbildningar 

 Kartlägga och uppmärksamma möjliga 
utvecklingsområden 
 
Intentionen är att:  
Vi samordnar våra resurser för att ta 
tillvara och utveckla individens 
förmågor 
genom att sätta 
individen i fokus 
och vara 
nytänkande, 
engagerade och 
tillåtande! 

Detta bidrar 
Samordningsförbundet Norra Skaraborgs 
med genom att ingående myndigheter kan 
utveckla sina verksamheter så att 
människors behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser tillgodoses.  
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Beskrivning av målgruppen för insatserna 
 
Målgrupperna som är prioriterade i individinriktade insatser har genom behovsanalyser och 
kartläggningar varit långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa med oklar arbetsförmåga, ungdomar 
som står särskilt långt från arbetsmarknaden genom ohälsa, funktionsnedsättning och/eller låg 
utbildningsnivå är förbundets prioritering.   
Insatser av strukturinriktade aktiviteter och utbildningsinsatser är riktade till 
samverkande parters personal, några utbildningsinsatser har också erbjudits till 
allmänhet och samverkansaktörer.  

Måluppfyllelse och resultat - Sammanfattning 
 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg har formulerat mål på tre olika nivåer. 
Övergripande mål – Mål i verksamheter och Mål för enskilda individer.  Att mäta hur samverkan 
bidrar till målen   – kvalité av den samma och utveckling av samverkan är svårt. Det finns 
förhållanden som främjar och försvårar samverkan. Försvårande  förhållanden kan vara de regelverk 
som styr de inblandade parterna och hur respektive aktör är organiserat. Att på ledningsnivå 
systematiskt se över regelverk för att identifiera motstridiga regler och förändra dessa kan 
underlätta samverkan, detta är något som Finsam-lagstiftningen kan bidra med genom nationella 
rådet. Det förutsätter att det finns en struktur för att lyfta frågor och synpunkter till. Struktur för att 
främja samverkan på alla nivåer sker genom att det Nationellt finns en arbetsgrupp som är mottagare 
av förbundens erfarenheter och synpunkter. Samordningsförbunden i Sverige har olika nätverk. 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg ingår i nätverk VG, vid minst tre tillfällen per år 
sammanstrålar förbunden och vid två av dessa tillfälle deltar representanter från nationella rådets 
arbetsgrupp vilket skapar förutsättningar att från enskilt förbund, men oftast flera tillsammans, lyfta 
frågor och synpunkter som bör hanteras nationellt. På lokal nivå främjas samverkan genom bl.a. 
organisationsmodell, kommunikation, samverkanskompetens och helhetssyn. 
Samordningsförbundets organisation med styrelserepresentation från alla samverkande parter 
formulerarar gemensamma mål som inte står i konflikt med enskild organisations mål. Styrelsen 
planerar för långsiktighet med helhetssyn som skapar förutsättningar för och mandat till nya 
arbetssätt genom att finansiera insatser som inte åligger enskild myndighets skyldighet men som 
gynnar de gemensamma målen. Samordningsförbundets plattform möjliggör att 
utförarverksamheterna har regelbundna sammankomster för gemensamma analyser och för att 
upparbeta den lokala samverkanskompetensen utifrån de lokala förutsättningarna inom ramen för 
de enskilda regelverken.  
Samordningsförbundet ansvarar för att styrelsen sammanträder 6 gånger årligen, 
Beredningsgruppen (chefer eller annan personal med mandat att företräda sin verksamhet) 
sammanträder vid lika många tillfällen. Vid två tillfällen per år ansluter Personliga ombuden (*) till 
beredningsgruppen, i syfte att återkoppla olika systemfel som berör deras målgrupp samt 
gemensamt med beredningsgruppen ta fram olika förslag och åtgärder för förändring. Till olika 
insatser och projekt finns styrgrupper och arbetsgrupper som träffas regelbundet, i syfte att hitta 
lösningar på gemensamma metod- och arbetssätt. Vid ett tillfälle per år har styrelse, 
beredningsgrupp och projektmedarbetare en gemensam arbets- och planeringsdag där man har 
möjlighet till erfarenhetsutbyte, uppföljning och planering och detta skapar engagemang, 
samverkanskompetens och samsyn – tillit och gemensam målbild.  Ovanstående arbetet har också 
bidragit till att verksamhetsmålen och måluppfyllelse för enskilda individer har uppfyllts.  
(* Personligt ombud är en stödresurs för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten 
syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer 
självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och 
sysselsättning på jämlika villkor. Källa: www.personligtombud.se ) 
 
  

http://www.personligtombud.se/
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God ekonomisk hushållning 

Övergripande mål i verksamhetsplan 2019 

Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att 
samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det 
innebär att: 
 

 ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att förkorta behandlings- 
och rehabiliteringsprocesserna, sträva mot gemensamma handlingsplaner, arbetskraftsresurserna 
tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att 
resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. 

 

 

Resultat: Alla samverkande myndigheters engagemang och deltagande i styrelsearbete, 
samverkansdialoger, samverkansarbete och gemensam kompetensutveckling har gynnat att 
övergripande  mål har uppfyllts. Alla samverkande myndigheter har varit delaktiga och engagerade 
och beskrivet en god samverkan som gör positiv skillnad till de övergripande målen. Kommunikation 
och samverkanskompetens är tydliga framgångsfaktorer. Det skapar förutsättningar  för att arbeta 
effektivt och skapa möjlighet för individer att få rätt stöd av rätt myndighet vid rätt tidpunkt och att 
få en bra och sammanhållen rehabilitering mot arbetsliv och egen försörjning.  

 

Verksamhetens mål ur verksamhetsplan 2019 
 
Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell 
målgrupp skall: 

 samverkan utvecklas mellan samverkansparterna 

 ökad kompetens i samverkansfrågor hos alla samverkande myndigheter  

 självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska hos de deltagare 
som blir erbjudna samordnade insatser 

 
Resultat: Självförsörjningen har ökat, dock ska man ha i åtanke att det är många faktorer som 
påverkar.   Alla deltagare som har varit inne i Pre-rehab och liknande insatser har inte nått egen 
försörjning i direkt anslutning till aktiviteten  men för flertalet som inte nått hela vägen fram har 
ändå ökat sin aktivitetsförmåga, upplever ökad hälsa och välbefinnande och antalet som står till 
arbetsmarknadens förfogande eller på annat sätt närmat sig arbete eller studier har ökat.   
 

Individuella mål ur verksamhetsplan 2019 
 

 ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt 
processtöd där flera av samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. 
Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet 
individens upplevelse av förbättrad hälsa öka 

 individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i 
rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80 %  

 

 

 

Resultat: Samordningsförbundet har finansierat insatser som skall syfta till att målet nås. 
Individernas upplevelse av förbättrad hälsa och individernas självskattning visar en stegförflyttning 
samt en positiv upplevelse av förbättrad hälsa och förmåga. Förbundschef och enhetschefer har 
under 2019 haft intervjuer och dialogmöte med deltagare i olika aktiviteter för samverkan. Flertalet 
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deltagare uttrycker och återkopplar positiva reflektioner om bemötande och kvalité på de aktiviteter 
de erbjudits och deltagit i. Ca hälften av deltagarna som avslutat aktivitet på de tre Pre-rehab 
insatserna under 2019 har självskattat insatsens kvalité, sitt egna välmående vid start och avslut 
samt hur man själv skattar att man närmat sig studier eller arbete.  
Alla har skattat sin hälsa och välmående betydligt högre vid avslut än vid start. Alla har gett gott 
betyg till verksamheternas kvalité, bemötande och tillgänglighet. Alla deltagare har uppskattat att 
man tagit några eller flera steg närmare fortsatt arbetslivsinriktad insats, studier eller arbete.  

 

Finansiellt mål ur verksamhetsplanen 2019 
Mål: Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att 
underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget. 
 

 
Resultat: Samordningsförbundet har en löpande budgetuppföljning. Minst 4 gånger per år tar man 
del av ekonomirapporter och i de fall det krävts en omfördelning eller nya beslut kring finansiering 
av insatser har detta skett löpande under verksamhetsåret.  
 

 

Styrelsens arbete under året 
 
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under 2019. Inför varje styrelsemöte har presidiet förberett 
ärenden. Styrelse och beredningsgrupp har haft en gemensam utvecklings- och planeringsdag  
Beredningsgruppen har träffats 5 gånger. 
Medlemsamråd hölls i april gemensamt med förbunden Östra och Västra Skaraborg. 
Styrelsens ledamöter har deltagit vid rikskonferens, utbildningstillfälle regionalt och nationellt.  
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Individinriktade verksamheter 
Sammanfattning - Uppgifter ur SUS 
 
Under 2019 har 76 deltagare varit aktualiserade i de tre Pre-rehabiliterande och kartläggande 
insatserna i Norra Skaraborg. 2 deltagare har varit registrerade i två insatser så totalt har 78 insatser 
registrerats. 
Av dessa är 49 kvinnor (62%) och 29 män (38%). 
 
Åldersspannet är mellan 23-62 år.  
18 personer mellan 23-30,  
16 personer mellan 31-40,  
21 personer mellan 41-50  
23 personer mellan 51-62. 
 
Under året har 42 nya deltagare startat. 27 kvinnor och 15 män.  
Yngst 24 år och äldst 62 år.  
15 av dessa hade endast grundskola som utbildningsbakgrund, 11 
gymnasieutbildning, 4 högskola eller universitet och 11 annan eftergymnasial utbildning.  
 
17 st hade uppburit offentlig försörjning i mindre än 5 år,  
7 st  5-6 år,  
8 st 7-8 år 
9 st i 9 år eller längre.  
1 deltagare hade inte tidigare uppburit någon offentlig försörjning. 
 
Under året har 45 personer avslutat insats. Den som varit inne i aktivitet kortast tid, 1 månad och den 
som varit aktuell längst över 20 månader. Snitt ligger på 248 dagar i aktivitet. 
 
 
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 arbetsförmågebedömning och motivation 
Kartläggning och individuell handlingsplan enligt Supported Employment. 
Arbetsförmågebedömning utförs enligt Model of human occupation, MOHO. 
Tid i insats: individanpassat i samråd med anvisad myndighet. 
 
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. 
 
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.  
 
 
   2019 (2018) (2017) (2016) 
Nya ärenden under:     24 (20) (30) (33) 
Avslutade ärenden:   32 (19) (26) (29) 
Pågående ärenden vid årsskifte:  11 (19) (22) (17) 
 
Genomsnittlig tid i insats:  233 dagar (290 dagar) (185 dagar) (163 dagar) 
Budget 2019  1 200 000 kr 
Utfall 2019  1 200 000 kr 
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Utvecklingsplatser i Töreboda AMU är motsvarigheten till Utvecklingsplatser i Mariestad. Insatsen har 
haft något fler ärenden med inriktning mot arbetsförmågeutredningar. Deltagare kan anvisas av Af, 
Fk, Ifo, Primärvård eller Vuxenpsykiatrin. 
 
Arbetsförmågebedömning och motivation 
Kartläggning och individuell handlingsplan enligt WRI (The Worker Role Interview). 
Arbetsförmågebedömning utförs enligt metod AWP 2.0 (Assesment of Work Performance). 
Tid i insats: 4 -12 veckor, med möjlighet till förlängning i samråd med anvisad myndighet. 
 
Målgrupp: 
Personer i yrkesverksam ålder, som pga. av ohälsa eller andra oklara omständigheter behöver en 
förberedande och kartläggande insats med t.ex. arbetsförmågeutredning. 
Det kan vara 0-klasade, sjukskrivna, långtidsarbetslösa eller av annat skäl behöver en 
uppstartsperiod. 
Mål:   
Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering.  
 
   2019 (2018) (2017) (2016) 
Nya ärenden:   7 (12) (12) (14) 
Avslutade ärenden:   5 (12) (11) (9) 
Pågående ärenden vid årsskifte:  13 (11) (8) (5) 
 
Antal dagar i insats (snitt): 316 dagar (280 dagar) (115 dagar) (106 dagar) 
Budget   450 000 kr  
Utfall   476 000 kr 
 
 

Utvecklingsplatser i Gullspång AME 
Verksamheten startades under hösten 2017 och skall i första hand komplettera utredningsplatser 
och arbetsförmågebedömningar som i huvudsak sker i Töreboda och Mariestad. Fokus skall ligga på 
pre-rehab och kartläggning samt få igång planering och aktiviteter för personer som varit borta från 
eller ej tidigare haft en plats på arbetsmarknaden. I ärenden där det blir aktuellt med fördjupade 
bedömningar och utredningar skall detta ske genom samarbete med Mariestad eller Töreboda som 
tidigare. 
Målgrupp: Personer i yrkesverksam ålder, som pga. av ohälsa eller andra oklara omständigheter 
behöver en förberedande och kartläggande insats.  
Det kan vara 0-klasade, sjukskrivna, långtidsarbetslösa eller av annat skäl behöver en 
uppstartsperiod. Deltagare kan anvisas av Af, Fk, Ifo, Primärvård eller Vuxenpsykiatrin. 
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.  
 
 
   2019 (2018)  
Nya ärenden under:     10 (5)  
Avslutade ärenden:   8 (4)  
Pågående ärenden vid årsskifte:  6 (4) 
Fk och kommunen har varit anvisande myndigheter 
 
Genomsnittlig tid i insats:  195 dagar (112 dagar) 
 
Budget 2019  500 000kr 
Utfall 2019:  500 000 kr 
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Avslutningsanledning i SUS 

 
 46 deltagare avslutade under 2019, en deltagare finns registrerad 2 ggr då hen ingått i två 

insatsperioder. 
 7 kvinnor och 2 män har avslutats till studier, arbete eller aktivt arbetssökande.  
 16 kvinnor och 6 män har avslutats för att gå vidare till annan rehab eller arbetslivsinriktad åtgärd. 
 5 kvinnor och 4 män har avslutats med anledning av det inte har varit genomförbar insats pga 

hälsoskäl. 
 Två kvinnor och en man har flyttat. 
 En kvinna och en man har annan orsak till avslut. 

 
 
  



15 
 

Upprop för ett friskare Norra Skaraborg – både individ och strukturell insats 
  
Målgrupp: Patienter listade på Närhälsan Töreboda, Gullspång, Mariestad samt Skagerns vård i 
Gullspång och Unicare i Mariestad.. 
Tidsram: I Töreboda har projektet pågått sedan 2016, i Gullspång startade projektet april 2017. I 
januari 2018 kopplades Närhälsan i Mariestad an till insatsen och under 2019 har vårdcentralen 
Unicare anslutits till insatsen.  
 
Målgrupp som man vill arbeta särskilt med är: 

 Nya patienter med diffus problematik, psykisk ohälsa. 

 Långtidssjukskrivna arbetslösa som inkluderar de med timanställning. 

 Långtidssjukskrivna med anställning som är i behov av samordnade insatser för att återgå i arbete. 

Metod: Teamarbete där samverkande myndigheter fysiskt finns tillgängliga på vårdcentralerna samt 
samverkansdagar där arbetsgivare (kommunerna i första hand), vården, Af, Fk samverkar. Det finns 
två nätverk, ett chefsnätverk och ett på operativ nivå. 

 Kompetensöverföring och konsultation av Fk till läkare, enskilt eller i grupp, i kraven på medicinskt 

underlag. Stödja i ärenden där diffus problematik skall formuleras och beskriva 

aktivitetsförmåga/funktionsnedsättning och kvalitetssäkra intygsframtagande.   

 Af skall genom kompetensöverföring och konsultation till läkare och annan vårdpersonal och genom 

tidigt samarbete se till lösningar för arbetslösa och anställda där nytt arbete kan bli aktuellt.  

 Utveckla och förenkla rutiner kring intyg.  

 Utveckla arbetet med flödesschema för fler patientgrupper. 

 Punktinsatser till större arbetsgivare, t.ex. Töreboda och Gullspångs kommun. Information och 

kompetensöverföring för att stödja i hur viktig arbetsgivarrollen är i sjukskrivningsprocessen och 

rehabiliteringsarbetet och hur man kan samverka och samarbeta i olika ärenden. 

Mål: Att genom samverkan minska onödig och overksam 
sjukskrivning.  Minska sjuksrivningstalen. 
 

Genomförda aktiviteter: 

 Projektledaren (Fk) har haft informationsträffar med läkare, 
enskilt och i grupp. 

 Handlett läkare i enskilda ärenden kring intygsskrivning och 
kompletteringar. 

 Planeringsmöte med Arbetsförmedlingen, deras kontaktvägar och närvaro i projektet 
 Planeringsmöte med Individ- och familjeomsorgen, deras kontaktvägar och närvaro i projektet. 
 Gått igenom ärenden/listor och gjort kartläggning på vilka patienter som kan bli aktuella att kontakta 

i projektet. 
 Planerat in informationsträffar/handledning med läkare enskilt. 
 Möte med kommunernas personalenheter. 

 
Samordningsförbundet medfinansierar projektet med 0,5 % tjänst, projektsamordnare/handläggare 
Fk. 
Budget 2019  330 000 kr 
Utfall 2019  332 000 kr 
 
Måluppfyllelse: se bilaga  4   
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Ung Arena 9.2 -  Implementering av tidigare ESF-projekt  
2019-2020 

Ung Arena som var ett framgångsrikt och 
lyckat ESF-projekt avslutades under första 
kvartalet 2019. Samordningsförbundet 
Norra och Östra Skaraborg 
medfinansierade genomförandet av 
projektet. Under slutfasen av projektet 
påbörjades olika diskussioner, bla av 
styrgrupp, om hur man skulle tillvarata och 
förvalta kunskaper och 
arbetssätt för framtiden. Då 
togs initiativ av Mariestads 
kommun att på något sätt 
fortsätta stödja 
verksamheterna och 
implantering av arbetssätten 
och arbetsmetoden. Genom 
ESF fanns en mycket 
förmånlig medfinansiering som täckte både 
personalkostnader , insatser för deltagare 
och ledning för projektet och mycket annat. 
Att gå från full finansiering till att driva alla 
delar utan någon samordnande funktion 
eller finansiering uppfattades som ett stort 
och svårt steg. Mariestads kommun ansökte 
om finansiering från VGR, 
Kommunalförbundet och 
Samordningsförbundet Östra och Norra 
Skaraborg för att under 2019-2020 bidra 
till att vidmakthålla framarbetat arbetssätt, 
samordna aktiviteter samt tydligt fokus att 
även utvidga erfarenhetsutbyte genom 
nätverk med Västra Skaraborg som under 
våren 2019 också avslutade sitt stora ESF-
projekt Level Up.  
Under 2019 har nätverksträffar varit 
gemensamma för hela Skaraborg, dvs de 
nio kommunerna i Östra/Norra och de 5  

 
kommunerna som ingick i Level Up i västra.  
Man har gemensamt arrangerat 
erfarenhetsutbytesdagar, 
kompetensutvecklingsdagar, 
7tjugoutbildningar, studiebesök, 
Introduktionsutbildningar mm. Frekvensen 
på och innehållet på gemensamma 
aktiviteter har gemensamt tagits fram. 

Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan har deltagit men i 
mindre omfattning på just nätverken, de 
har istället funnits delaktiga, efter bästa 
förmåga, ute i det lokala arbetet på 
Arenorna via DUA/DUNA 
sammankomster, eller i direktkontakt 
genom uppbyggt kontaktnät. Flödet av 

deltagare har i stort sett varit det samma 
som under tredje året av Ung Arena 9.0, 
fortsatt hög andel ut i arbete eller studier. 
Samtidigt har andelen deltagare som står 
särskilt långt från arbete/studier ökat 
något – vilket också har påverkat hur man 
lokalt anpassar insatser. Åldergränsen har 
suddats ut, några kommuner har fokus på 
unga vuxna upp till 30 och några 
kommuner använder arbetssättet mot hela 
åldersspannet. Nio olika kommuner, olika 
behov, olika förutsättningar men med vissa 
gemensamma aktiviteter och stort nätverk 
där man både kan ha erfarenhetsutbyte, 
inspirera och arbeta med olika 
utvecklingsaktiviteter.  

 
 
 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg har bidragit med 200 tkr under 2019, Östra 
Samordningsförbundet med 400 tkr. VGR och kommunalförbundet tillsammans med lika mycket. 
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Strukturövergripande insatser 

Projekt om våld i nära relation  VINR 
Skaraborgsgemensamt  
 
Projektägare:  Samordningsförbunden i Skaraborg 
Projektperiod:  2018-06-24—2019-12-31 
 
Bakgrund/syfte 
Samordningsförbunden i Skaraborg hade som önskan att chefer och medarbetare i de fyra 
myndigheterna (kommunerna, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling) genom 
projektet skulle ges ökad kunskap om våld i nära relation och skapa rutiner för att synliggöra våld, 
samt få kunskap om vart man ska hänvisa individer som visar sig vara våldsutsatta eller 
våldsutövande. Projektledare Jennie Malm Georgson anställdes som projektledare och har arbetat 85 
% i projektet. Skaraborgs tre förbundschefer har tillsammans med Jennie varit projektets styrgrupp. 
 
Mål 
Fokus har varit att kartlägga, behovsinventera och samordnare allt det goda arbete som sker hos 
medlemsparterna gällande synliggörande av våld i nära relation. Vidare att ge stöd och kunskap för 
att revidera och implementera rutiner och policys. 
 
Aktiviteter/Resultat 
Projektet har verkat i form av olika kompetensutvecklingsinsatser, så som handlednings- och 
processdagar, i syfte att ge stöd och samordning för att öka möjligheterna för våra medlemsparter att 
synliggöra våld i nära relation. Tidigt identifierades kommunernas arbetsmarknadsenheter och 
regionens vuxenpsykiatri som verksamheter som skulle prioriteras men även andra enheter inom 
Skaraborgs sjukhus, så som ledningssjuksköterskor, akutläkare, omsorgskoordinatorer samt chef 
inom akut, ambulans, medicinsk- och kirurgisk akutvårdsavdelning har deltagit i bas- och 
metoddagar. Andra personalgrupper som erhållit baskunskap är kommunernas budget- och 
skuldrådgivare, 30 personer samt personal från Essungas olika enheter, 25 personer. När det gäller 
vuxenpsykiatrin så bedöms utvecklingen varit extra betydande bland annat på grund av att 
majoriteten av de anställda varit högst delaktiga och att man på ett genomarbetat sätt arbetat fram 
nya policys och metodstöd. Projektledaren har även deltagit på ett flertal sammankomster både inom 
och utanför Skaraborg där spridning av projektets arbete varit möjligt.  

Projektet avslutades den 22 november och då hade hela 512 personer i Skaraborg deltagit i projektet. 
Utöver detta har projektet erbjudit föreläsningar med temat psykisk traumatisering och 
sekundärtraumatisering. Vid dessa föreläsningar deltog totalt 685 personer. Som en form av 
fortsättning kommer alla de tre Samordningsförbunden i Skaraborg delta i Nationella nätverket för 
Samordningsförbund, NNS satsning på VINR, och det med start januari 2020. 

 
 

 

Kompetensutveckling, KUR  
Skaraborgsgemensamt 
 
 
 
KUR är en satsning för att utveckla samverkan och öka kunskapen 
 om rehabilitering genom utbildningar i regi av eller i samverkan med samordningsförbunden i 
Skaraborg. 

Förebyggande 
arbete, 

Folkhälsan, VKV, 
Socialstyrelsen 

mfl

Projetet: Ökad 
medvetenhet 
och kunskap. 

Metodutveckling
och samverkan

Kliniskt stöd 
och insatser för 

våldsutsatta 
och 

våldsutövare. 
Socialtjänst, 

Utväg, vården 
mfl

Ökad hälsa 
och  goda 
levnadsför
hållanden

http://www.norraskaraborg.se/Homepage/Download-File/f/1092075/h/24a590a990f7095b2295da4dad7116b8/Informationsblad+VINR_2
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Tema Psykisk Hälsa 
Under hösten 2019 genomfördes en fortsatt gemensam KUR insats med tema, Psykisk hälsa och precis 
som under 2018 så anlitades psykiatriker Åsa KadowakiLeg läkare, specialist i psykiatri  
Leg KBT-psykoterapeut , föreläsare och bildare av nätverket www.lakaremedgranser.org. Hennes 
inriktning inom området psykisk hälsa är; Om vi vänder på myntet • Vad är det som ger hälsa? Känsla 
av sammanhang KASAM-begreppet (begripa, hantera, mening) Psykologisk flexibilitet – medveten 
närvaro, acceptans, tydliga värden  
2019 bestod Samordningsförbundens erbjudande av föreläsningar med rubriken Viktigt på riktigt. 
Som komplement erbjöds  konsultativt stöd till sjuksköterskor, läkare, kuratorer, specialpedagoger, 
HR-personal etc. också det med Åsa Kadowaki.  
I samordning med VINR-projektet hölls 2 föreläsningar med Johanna Brynielsson, psykolog, 
psykoterapeut och psykoterapihandledare. Föreläsningar  om psykisk traumatisering och 
bemötande, för personal inom de fyra myndigheterna. Ytterligare en föreläsning i samverkan med 
projektet VINR med Per Isdal, psykolog, psykoterapeut, författare och grundare av Alternativ til vold 
i Norge på Skövdes stadsteater och höll en heldagsutbildning om ”Medkänslans Pris”. Hur personal i 
”hjälparyrken” påverkas och riskerar ohälsa och hur man kan medvetandegöra den processen och 
arbetar förebyggande för ett hållbart arbetsliv. 

 

Resultat 
Sammanlagt deltog mer än 1 600 personal i någon av ovan nämnda insatser i Skaraborg och den allra 
största numerären deltog på Per Isdals föreläsning som var Skaraborgsgemensam samt Åsa 
Kadowaki´s föreläsning  i Mariestad med ca 400 personer. Totalt har ca 600 personal från förbundets 
organisationer i Norra deltagit i olika kompetensutvecklingsdagar under 2019. 
Utvärderingar av alla insatser har gett mycket högt betyg. 
 
Kompetensdag Tema samverkan skedde lokalt i Norra Skaraborg med styrelseledamöter, 
beredningsgruppsrepresentanter samt personal från utförarverksamhet. Till det tillfället lyssnade 
och konsulterades man av Gillis Herlitz, Gillis har en bakgrund som antropolog och etnolog med 
omfattande praktisk erfarenhet från många kulturer runt om i världen. Dagen ägnades till att föreläsa 
om hur människornas situation är i det svenska arbetslivet. Hans ämnen var  för dagen var 
organisationskulturer, kulturgrammatik och socialgrammatik. Mycket uppskattat och gav tillfälle till 
reflektioner och samverkansdialoger. 
 
Insatserna som sker Skaraborgsgemensamt finansieras utifrån en fördelningsnyckel som bygger på 
invånarantal och tilldelning av medel. 
Norra Skaraborg finansierar 15 % av gemensamma kostnader 
Västra Skaraborg finansierar 35 % av gemensamma kostnader  
Östra Skaraborg finansierar 50 % av gemensamma kostnader 
 
 

  

http://www.lakaremedgranser.org/
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1.6.1 Driftsredovisning    
 

Belopp i tkr Utfall  
jan – 
dec 

Aktuell 
budget  
jan – 
dec 

Avvikelse 
jan - dec 

Bokslut 
föreg 
år 

Nettokostnad 
och 
finansnetto 

4 465 
880 

---- ---- 3 859 
946 

Bidrag 
+övriga 
intäkter 

4 342 
307 

430 
000 

42 307 3 999 
627 

Resultat  -123 
573 

-211 
000 

87 427 139 
681  

Utgående EK 451 
009 

363 
582 

87 427 574 
582 

Likvida 
medel 

971 
804 

----- ----- 1 761 
246 

 

Bidrag 
Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan: 

 

Bidrag i tkr  

Försäkringskassa 873 000 

Arbetsförmedlingen 873 000 

Kommun 873 000 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 873 000 

Totalt 3 492 000   

(Övriga intäkter) (850 307) 

(Totala intäkter) (4 342 307) 

 
 
 
 
 



20 
 

  

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg     
222000-2345   

    

R E S U L T A T R Ä K N I N G  2019 2018 

Verksamhetens intäkter 
Not 
1 4 342 307 3 999 627 

Verksamhetens kostnader 
Not 
2 -4 462 588 -3 852 202 

    

Resultat före finansnetto  -120 281 147 425 

Finansiella kostnader:    

Ränta- och bankkostnader  -3 292 -7 744 

    

Resultat efter finansnetto  -123 573 139 681 

    

Resultat före skatt  -123 573 139 681 

Övriga skatter  0 0 

    

Resultat  -123 573 139 681 
----------------------------------------------------
-------    

B A L A N S R Ä K N I N G  

2019-12-
31 

2018-12-
31 

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar    

Banktillgodohavande  971 804 1 761 246 

Övriga fordringar 
Not 
3 221 257 318 955 

    

Summa omsättningstillgångar  1 193 061 2 080 201 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  1 193 061 2 080 201 

    

SKULDER OCH EGET KAPITAL    

Eget kapital    

Eget kapital  574 582 434 901 

Årets resultat  -123 573 139 681 

    

Summa eget kapital  451 009 574 582 

    

Kortfristiga skulder    

Upplupna kostn. o förutbet. intäkter 
Not 
4 742 052 1 505 619 

    

Summa kortfristiga skulder  742 052 1 505 619 

    

SUMMA SKULDER OCH EGET    

KAPITAL  1 193 061 2 080 201 
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Samordningsförbundet i Norra Skaraborg  

222000-2345      
Not 1 Verksamhetens intäkter    

     2019 2018 

Driftbidrag från staten   1 746 000 1 794 000 

Driftbidrag från kommunen   873 000 897 000 

Driftbidrag från landstinget   873 000 897 000 

Övriga intäkter    850 307 411 627 

Summa     4 342 307 3 999 627 

       
Not 2 Verksamhetens kostnader    
Projekt/insatser    3 484 538 2 768 789 

Styrelsearvoden   157 432 106 385 

Kurser och konferenser   86 269 8 395 

Revisionsarvode    54 600 53 600 

Förbundschef/Projektledare    576 303 664 461 

Administrativa tjänster   73 496 67 602 

Övriga kostnader    29 950 182 970 

Summa     4 462 588 3 852 202 

       
Not 3 Kortfristiga fordringar     
Ingående moms    44 148 47 315 

Skattekonto    10 357 9 236 

Västra Samordnings förbundet   33 839  
Ung Arena, lön och reser    29 928 

Mariestads kommun UA 9.0    81 000  
Sof Östra Skaraborg  48 342 8 226 

Västra Götalandsregionen    224 250 

omkostnader VINR NNS  3 571  
Summa     221 257 318 955 

       
Not 4 Kortfristiga skulder     
Källskatt     3 980 2 324 

Upplupna arbetsgivareavgifter   4 168 2 304 

Revisionsarvode    55 000 55 000 

Scandic        1 027 

Västra Götalandsregionen   41 770  
Töreboda kommun Pre-rehab    97 500 186 000 
Gullspångs kommun, 
dataskyddsombud  6 000 14 583 

Det goda exemplet     9 138 13 510 

Sof Östra Skaraborg  4 663 6 231 

Prerehab, Gullspångs kommun   47 600 37 000 

LÖN AB Gullspångs kommun  201 582 332 000 

Sof Västra Skaraborg   3 320 4 170 

Trycksaker     4 170 3 150 

Fk - Ett friskare MTG     159 661 158 051 

Mariestads kommun proj ÅKA   103 500 390 269 

MST proj Grön rehab   300 000 

       
Summa     742 052 1 505 619 
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Kassaflödesanalys  

    

  2019 2018 

 Not   
Den löpande 
verksamheten    

Årets resultat  -123 573 139 681 
Justering för ej 
likviditetspåverkand
e poster  0 0 

    
Medel från 
verksamheten före 
förändring    

av rörelsekapital  -123 573 139 681 

    
Ökning/minskning 
kortfristiga 
fordringar 3 97 698 168 716 
Ökning/minskning 
kortfristiga skulder 4 -763 567 757 954 

    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -789 442 1 066 351 

    

    

Årets kassaflöde  -789 442 1 066 351 

    
Likvida medel vid 
årets början  1 761 246 694 895 

Likvida medel vid 
årets slut  971 804 1 761 246 

    

  -789 442 1 066 351 
    
 
 

Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) 
Lagen om kommunal redovisning och bokföring. Redovisningen ger 
en överskådlig bild över den verksamhet och finansiering som 
samordningsförbundet bedriver . Redovisningen skall ge en rättvis 
bild av det arbete som utförts och hur resultaten har uppnåtts och hur 
de finansiella tillgångarna har använts genom resultat- och 
balansräkning .Årsredovisningen har följt nationellt framtagen mall 
och riktlinjer för Samordningsförbund.    
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Slutord 
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg upplever att det finns en mycket god vilja och initiativ till 
samverkan, både mellan kommunerna men också mellan kommunerna och Fk, Af och hälso- och 
sjukvården. Hos alla parter sker ständiga förändringar och en av utmaningarna är att bygga 
samverkan mer på funktion och mindre på person för att minska sårbarheten när förändringar sker 
hos parternas organisationer och förändringar i uppdrag mm. Under 2019 har mycket fokus hamnat 
på Arbetsförmedlingen och hur deras förändringsresa skulle kunna påverka samverkan med övriga. 
Fortsättning följer men intentionen från alla är att göra det bästa av situationen under en 
övergångsperiod, analysera vad hur det faktiska resultatet av omorganisationen blir, hitta rätt former 
för fortsatt samarbete och vidmakthålla samsyn. 
 
Huvuduppdraget är alltid att i första hand integrera i och komplettera de ordinarie verksamheterna 
men förbundet utesluter inte att även samverka och samordna sin verksamhet med övriga 
samhällsaktörer, t.ex. brukarföreningar, ideella organisationer m.fl. 
Förbundet uppmärksammar även arbetsgivare som tar ett särskilt stort socialt ansvar genom att 
öppna upp för arbetslivsinriktad rehabilitering och är ”Goda exempel”. 2019 tillföll utmärkelserna 
Det goda exemplet Elicom AB Töreboda, Berget Jord & Skog Mariestad och Gullstensskolan yngre i 
Gullspång. Med på bilden pristagare och representanter från styrelse och beredningsgrupp. 

 
 

Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 
intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

 

https://imengine.public.nwt.infomaker.io/?uuid=0100695d-c14d-5dbe-baa9-2e9df2557eb3&function=cropresize&type=preview&source=false&q=75&crop_w=0.99999&crop_h=0.99813&x=1.0E-5&y=0.00187&width=1200&height=800
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samordningsförbunden i Skaraborgs 
Slutrapport - projekt om våld i nära relation 2018-2019 

 
  

http://www.ostraskaraborg.se/aktiviteter/våld-i-nära-relation-40423777
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Sammanfattning 

Samordningsförbunden i Skaraborg hade som önskan att chefer och medarbetare i de fyra 

myndigheterna (kommunerna, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling) genom 

projektet skulle ges ökad kunskap om våld i nära relation och rutiner för att synliggöra våld, och att 

alla ska veta hur erfarenhet av våld ska hanteras. Totalt har 512 medarbetare deltagit i de 

handlednings-och processdagar om våld i nära relationer för att uppnå ökad kunskap om hur man 

synliggör våld, rutiner hur man ställer frågan och rutiner och handlingsplan när man synliggjort våld. 

Utbildningar med externa föreläsare har även erbjudits parterna om ämnena psykisk traumatisering 

och sekundärtraumatisering, dessa deltog totalt 685 personer vid.  

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har sedan tidigare föreskrifter och allmänna råd gällande 

våld i nära relationer och under projekttiden har försäkringskassa och arbetsförmedling erhållit 

nationella handläggarstöd om våld i nära relationer, vilket innebär att samtliga myndigheter nu har 

ramar att utgå ifrån i deras arbete mot våld i nära relation. 

 

Projektet har också deltagit i och varit en samarbetspart för det nationella projekt som startat upp 

under 2019, ”Stoppa våldet” , ett uppdrag där  NNS (Nationellt nätverk för Samordningsförbund)  

samverkat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, 

Migrationsverket och Socialstyrelsen. 
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Projektuppdrag 
Projektägare: Samordningsförbunden i Skaraborg, projekttid 2018-06-24 till 2019-11-22 
Beskrivning av projekt- och processledare samt organisering: Projekt- och processledare har 
varit Jennie Malm Georgson, socialpsykolog och familjeterapeut med lång erfarenhet i arbetet mot 
våld i nära relation. Jennie har klinisk erfarenhet av att möta våldsutövande och våldsutsatta 
personer både enskilt och i grupp inom Utväg Skaraborg. Jennie var ansvarig utbildare om våld i nära 
relation i KUR-projektet samordningsförbundet haft mellan 2015-2018. Jennie har haft 80% 
tjänstgöring i projektet under totalt 18 månader. Projektet har varit uppdelat i analys och 
planeringsfas och genomförandefas.   
 
Styr- och tillika arbetsgrupp har utgjorts av förbundscheferna i de tre samordningsförbunden i 
Skaraborg. Till stöd i arbetet med genomförandet av olika aktiviteter har arbetsgrupp och 
medarbetare hos samverkande parterna bidragit, samt övrig kanslipersonal. En referensgrupp 
tillsattes med personal ifrån de fyra myndigheterna vilka utgjordes av, Eva Bremer och Nina 
Lillerskog, Försäkringskassan, Regina Sjöberg, Arbetsförmedlingen, Jessica Bredenberg och Maja 
Nilsson VUP, Falköping, Heidi Hansen, AME Töreboda samt Rebecka Wäring, Soc Skövde. 
Projektledaren har haft sin arbetsplats i Samordningsförbundet Östra Skaraborgs kansli i Skövde.  
 
Målgrupp: Ledningssystem, chefer och medarbetare inom Samordningsförbunden i Skaraborgs 
samverkande parter, Hälso- och sjukvård, Kommunerna, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.     
Syfte och önskat resultat: Samverkande parter, tillsammans och var för sig, skall få ökad kompetens 
om våld i nära relationer (benämns som VINR). Genom ökad kunskap kommer befintliga 
handlingsplaner och rutiner gällande VINR praktiseras och i de verksamheter som saknar 
handlingsplaner eller har behov av revidering av dem skall projektet underlätta genom konsultation 
och stöd i olika frågor. 
Personal inom de fyra parterna ska i Skaraborg ha kompetens för att möta problematiken VINR. 
Skaraborg ska vara en förebild för andra regioner i landet om hur man kan arbeta med samverkan 
och samordning för att synliggöra våld i nära relation och hur man kan arbeta med att stödja och 
förbättra livssituationer för dem som har upplevelse utav våld i nära relation. De fyra parterna ska 
veta sitt och andras lagstadgade ansvar och möjlighet att möta och hantera problematiken och 
erbjuda stöd och behandling till dem som har upplevelse av våld. Samhällsaktörer som på olika sätt 
erbjuder stöd ska vara kända av parterna så information om dessa kan ges till dem med upplevelse 
av våld, detta för att Skaraborg invånare med upplevelse av våld ska få det stöd de har rätt och 
möjlighet till.  
Arbetssätt: Inledningsvis gjordes en översyn av relevanta rapporter, forskning och de direktiv som 
regeringen gett gällande VINR. Detta för att vara uppdaterad om samhällets både krav och önskemål 
gällande folkhälsoproblemet VINR. Kontakt togs också med sakkunniga i ämnet VINR för att berätta 
om Skaraborgsprojektet och för att inhämta information om ”omvärldens” planerade och påbörjade 
insatser gällande VINR. Detta i syfte att inte arbeta parallellt utan undersöka möjlighet till samverkan 
med andra aktörer. Bland annat togs kontakt med personer inom SKR (Sveriges kommuner och 
regioner), VKV (Västragötalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relation), NCK (Nationellt 
centrum för kvinnofrid), Samordningsförbundet i Insjöriket, Västkom (västsvenska 
kommunalförbundens samorganisation) och Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Presentation av projektet gavs initialt för beredningsgrupperna och styrelserna för de tre 
Samordningsförbunden i Skaraborg. 
Efter detta påbörjades arbete med att skapa en webbaserad enkät om de fyra myndigheternas 
(kommunerna, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling och försäkringskassa) egna upplevelser utav 
resurser och behov gällande VINR, enkäten sändes ut till chefer inom de fyra myndigheterna i 
oktober 2018. Utifrån analys av enkätsvaren och planeringsaktivitet tog styrgrupp och 
projektledningen fram en projektplan samt erbjudanden av aktiviteter till myndigheterna. 
Sammanfattning av enkätsvaren, se bilaga 1. Alla de aktiviteter som planerats och genomförts har 
gjorts i samverkan och dialog med projektets styrgrupp, chefer inom myndigheterna och andra 
nyckelpersoner vilket resulterat i skräddarsydda insatser utefter deras olika behov.  

Genomförda aktiviteter inom projektet 
Bas- och metoddagar - Skaraborgs Arbetsmarknadsenheter 
Två stycken halvdagar om VINR och hur man ställer frågor om våld och hur man hanterar svaren. 
Stöd vid utformande av rutiner för att ställa frågor om våld och handlingsplan vid upptäckt av våld 
har erbjudits. Information har getts om de verksamheter personalen inom arbetsmarknadsenheterna 
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ska kunna informera om, hänvisa till och samverka med. Totalt var det 69 personer ifrån 
arbetsmarknadsenheterna som deltog vid dessa tillfällen.  
Vuxenpsykiatrin i Skaraborg, de fyra öppenvårdsenheterna, allmänpsykiatrin, 
beroendeenheten, heldygnsvården, terapienheten, rättspsykiatrin, samt rehabkoordinatorer 
ifrån offentlig och privat vårdcentral samt ifrån SKAS.  
Nio stycken (7 stycken för VUP och 2 för rehabkoordinatorer) processdagar om VINR och 
metoddagar om hur man ställer rutinmässiga frågor om våld har genomförts. Personalen har fått 
ökad kunskap om VINR, dokumentation, regionala medicinska riktlinjer och orosanmälningar och 
samverksansmöjligheter har varit innehållet i dessa processdagar. Uppföljningstillfälle har 
genomförts för att lyfta erfarenheter och utmaningar kring deras arbete med VINR samt planering 
om fortsatt arbete framåt. Dessa tillfällen planerades tillsammans med enhetschefer ifrån VUP och 
deras utbildningssamordnare och Samordnaren för rehabkoordinatorerna. Under planeringen av 
dessa aktiviteter har projektledaren haft kontakt med VKV, Västra Götalandsregionens 
kompetenscenter om våld i nära relation för att anpassa innehållet i dessa metoddagar utifrån Hälso- 
och sjukvårdens uppdrag. Totalt var det 318 personer ifrån Hälso- och sjukvården som deltog vid 
dessa tillfällen (285 personer ifrån Vuxenpsykiatrin och 33 stycken rehabkoordinatorer). 
Skaraborgs sjukhus 
En bas- och metoddag har genomförts för ledningssjuksköterskor, akutläkare, omsorgskoordinatorer 
och chef inom akuten, ambulansen, medicinsk akutvårdsavdelning och kirurgisk akutvårdsavdelning 
inom SKAS, Skövde. Det var 30 personer som erhöll denna aktivitet. 
Övriga verksamheter som erhållit baskunskap om VINR är kommunernas skuld- och budgetrådgivare 
(20 personer), personal ifrån Essunga kommuns olika enheter (25 personer) samt all personal på 
Vårdcentralen i Tidaholm (50 personer). Projektledaren har också bistått Vilans Vårdcentral, bräcke 
diakoni stöd vid utformande av deras lokala rutiner gällande VINR.  

Spridningsaktiviteter  
Vid flertalet tillfällen har projektet presenterats för verksamheter inom och utanför Skaraborg. Detta 
har gjorts på ”Magganmöte” i Tidaholm och på Hälsoskolans möte i Falköping. Information om 
projektet har även getts vid Länsstyrelsens nätverk för utbildare om VINR. Vid två tillfällen har 
projektledare tillsammans med förbundschefen i Norra Skaraborg berättat om projektet för 
Samordningsförbundet Insjöriken och Samordningsförbundet Väster i syfte att inspirera deras 
uppstart för att i eget regi starta deras arbete mot VINR. En basföreläsning om VINR samt 
presentation av projektet har också i samverkan med VKV (Västra Götalandsregionens 
kompetenscenter om våld i nära relation) getts för tjänstemän inom svenska kyrkan, Göteborg. 
Projektledaren har tillsammans med representant ifrån NNS tagit fram en metodutbildning om att 
ställa rutinmässiga frågor om våld som erhållits i Stockholm. Detta utifrån det regeringsdirektiv som 
NNS ingår i och det pilotprojet som flera samordningsförbund runt om i Sverige nu genomför mot 
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Externa föreläsare 
Inom ramen för projektet har föreläsningar med externa utbildare erbjudits och dessa föreläsningar 
fick politiker, chefer och medarbetare inom de fyra myndigheterna inbjudningar till.  
Johanna Brynielsson, psykolog, psykoterapeut och psykoterapihandledare har vid två tillfällen 
föreläst om psykisk traumatisering och bemötande för personal inom de fyra myndigheterna. Första 
tillfället var förlagt i Skövde i april 2019 och det andra i Götene i oktober 2019. Totalt deltog 190 
personer vid dessa tillfällen.   
I september 2019 var Per Isdal, psykolog, psykoterapeut, författare och grundare av Alternativ til 
vold i Norge på Skövdes stadsteater och höll en heldagsutbildning om ”Medkänslans Pris”. Dagen 
gavs i samverkan med Utväg Skaraborg som fick 50 stycken platser av totalt 500 som de kunde sälja 
till verksamheter som inte ingår i Samordningsförbunden. Utbildningsdagen handlade om 
belastningar och hälsorisker för personal som arbetar i ”hjälparyrken”. Hur vi påverkas av att möta 
lidande, sjukdom och andas problem. Per Isdal pratade om sekundärtraumatisering, utbrändhet och 
empatitrötthet samt om vad vi kan göra för att förhindra att vi blir sjuka av våra arbeten. Totalt tog 
495 personer del av denna heldagsutbildning. 
Utvärderingarna av dessa föreläsningar har varit mycket positiv och i utvärderingarna finns 
information som kan vara vägledande i fortsatta arbetet kring VINR. 
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Material för synliggörande 
En revidering har gjorts av tidigare affisch för synliggörande om våld. Sedan tidigare har broschyrer 
tagits fram med det lokala stöd som finns gällande problematiken VINR i Skaraborg. Detta material 
som riktar sig både personal och deras besökare har under projekttiden spridits till myndigheterna 
för att sättas upp och läggas i väntrum, toaletter och i besöksrum. Materialet har också spridits till 
andra verksamheter utanför Skaraborg, detta för att kunna ge inspiration till deras egna framtagande 
av liknande material. 

Övrigt 
Projektledaren har under projekttiden varit representant i Skövdes lokala nätverk om VINR där 
information om projektet getts samt tagit del av de andra representerade verksamheternas arbete 
mot våld. I nätverket finns representanter ifrån Hälso- och sjukvård, socialtjänst, polismyndigheten, 
åklagarkammaren, kvinnohuset Tranan, Högskolan, Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassa och 
Arbetsförmedling. 
Gullspångs kommun har anlitat projekt- och processledare till en personalhälsoaktivitet med syfte att 
i ett kollegialt sammanhang öka kunskapen och modet att kunna ställa frågor och ha ett öppet 
samtalsklimat kring frågor rörande VINR. 
Chefer och medarbetare ifrån myndigheterna har vid flertalet tillfällen kontaktat projektledaren för 
att få handledning om hur de kan/ ska gå tillväga när våld synliggjorts, främst har detta handlat om 
att egen personal/ kollegor berättat om tidigare eller pågående utsatthet för våld i egen relation. 
Projektledare och en förbundschef har deltagit i Nordisk konferens ATV i Oslo i syfte att ta del av 
aktuell forskning och inspiration till fortsatt utvecklingsarbete inom området VINR i Skaraborg.  
Under projektperioden har en samverkansgrupp bestående av Kommunalförbundsrepresentant, 
Utväg Skaraborg, Folkhälsoenheten Skaraborg, Avdelning Social hållbarhet och 
samordningsförbunden i Skaraborg bildats för att synliggöra respektive parts arbete och hitta 
samverkansvinster. 
Förbunden i Skaraborg har aktivt tagit ställning till att medverka i det nationella projektet ”Stoppa 
våldet” som drivs av NNS. Skaraborg ingår i Grupp-2. I januari 2020 påbörjas arbetet med att 
referensgrupp deltar på en metodutbildningsdag i Stockholm. Referensgruppen kommer därefter att 
bistå förbunden med viktiga inspel och förslag på fortsatta aktiviteter. 
”NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund 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. 
NNS har skapat sju pilotverksamheter med samordningsförbund och Grupp-2 på ett antal platser i 
landet för att pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser 
till våldsutsatta”. Läs mer på www.nnsfinsam.se  

Rekommendationer och förslag i det fortsatta arbetet mot våld inom Samordningsförbunden 
och parterna i Skaraborg 

 
 Kunskapshöjande insatser till kommunernas LSS-verksamheter och de som arbetar med 

aktivitetsersättning inom FK. Även Skaraborgs personliga ombud är en tänkbar målgrupp. Om dessa 

målgrupper erbjuds insatser tillsammans blir det samverkansvinster också. Personer med fysiska- 

och/ eller psykiska funktionsvarianser är särskilt sårbara och utsatta för våld i nära relationer enligt 

forskning och kvinnor med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar har lyfts fram som en 

särskilt sårbar grupp http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/valdsutsatthet-och-sarskild-

sarbarhet/kvinnor-med-funktionsnedsattning/ 

 
 Lägga in krav om baskunskap om VINR till alla utförare i  aktiviteter och projekt som 

Samordningsförbunden i Skaraborg finansierar. Har även tankar på om man kan erbjuda generell 

information om VINR och dess konsekvenser för dem aktiviteterna är till för, detta måste självklart 

betraktas utifrån etiska grunder. Vikten bör läggas på sambandet mellan tidigare upplevelse av våld 

och risken att senare utveckla fysisk- och/ eller psykisk ohälsa, som i sin tur kan påverka möjligheten 

till studier, arbete och egenförsörjning. Fokus också på det stöd och den behandling som finns lokalt, 

http://www.nnsfinsam.se/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/valdsutsatthet-och-sarskild-sarbarhet/kvinnor-med-funktionsnedsattning/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/valdsutsatthet-och-sarskild-sarbarhet/kvinnor-med-funktionsnedsattning/
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regionalt och nationellt. Utväg Skaraborg kan i samverkan vara verksamhet för att utföra dessa 

punktinsatser. 

 
 En idé är att Samordningsförbunden köper in utbildning som erbjuds personal med särskilt 

klientarbete, tillexempel hur samtal genomförs med vuxna våldsutsatta och våldsutövande. Utväg 

Skaraborg kan vara tilltänkt verksamhet att utföra dessa metodutbildningar. Många medarbetar 

inom parterna projektledaren mött efterfrågar hur man genomför samtal om våld, och här skulle vi 

kunna möta detta behov till utvalda yrkesgrupper och fler yrkesverksamma kan ha samtal om våld i 

sin egen ”kontext”. Här kan man tänka att målgrupper inom socialtjänst, vårdcentral personal och 

annan behandlingspersonal inom Hälso- och sjukvård skulle kunna erbjudas detta. 

 
 Stötta försäkringskassa och arbetsförmedling vid implementering av deras nationella 

handläggarstöd. Detta bör göras tillsammans med dem som varit representerade ifrån FK och AF i 

projektets referensgrupp. Af och Fk har särskilda utmaningar då de i mindre utsträckning än 

kommunerna och sjukvården möter sina klienter/kunder fysiskt. 

  
 Utifrån Socialstyrelsens dödsfallsutredningar 2016- 2017 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-1-37 behöver vi medvetengöra och 

allvarliggöra risken för dödligt våld i nära relationer och påvisa vikten av att ställa rutinmässiga 

frågor om våld och samverka myndigheter emellan för att förhindra att kvinnor och barn dödas. 

Samhällets olika ansvar och möjligheter ska alla känna till och kunna informera personer med 

upplevelse av våld om. En konferens där olika aktörer berättar om sig och vad de ansvarar för 

gällande problematiken skulle kunna arrangeras. Aktörer som skulle kunna vara med på en sådan 

dag skulle kunna vara: 

 Utväg Skaraborg om deras stöd till våldsutsatta, våldsutövande och barn och ungdomar. 

Information om de utbildningar de erbjuder och annat kompetensstöd de kan bistå parterna med 

www.utvag.se 

 Socialtjänsten om deras arbete mot VINR utifrån föreskrifter och allmänna råd 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19441/2014-5-7.pdf 

 De rättsvårdande instanserna om hur kedjan ifrån anmälan till fällande dom kan ske och vikten av 

parternas dokumentation om våldsutsatthet som bevisunderlag. Fokus på dagens lagstiftning, skydd 

och stöd. 

 VKV- Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

http://www.valdinararelationer.se/vkv/  

 Länsstyrelsen i Östergötland utifrån hedersrelaterat våld och förtryck 

http://www.hedersfortryck.se/ 

 Jämställdhetsmyndigheten om den nationella strategin gällande att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/   och 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-

och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/ 

 ungarelationer.se och 1000-möjligheter https://ungarelationer.se/ 

 Unizon och Kvinnohuset Tranan i Skövde http://kvinnohusettranan.se/  om det skydd de erbjuder 

kvinnor och barn, och det samtalsstöd och utåtriktade påverkansarbete de utför. 

 Journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom på Aftonbladet om deras granskning om dödligt 

våld mot kvinnor mellan 2000-2019, denna granskning skapade underlag till boken ” I händelse av 

min död”. 

 
 Nu när alla fyra myndigheterna har nationella riktlinjer och handläggarstöd kommer parternas 

medarbetare synliggöra våld i större utsträckning, ett jobb som kommer påverka och beröra dem. Ett 

behov av konsultation och handledning kommer sannolikt uppkomma för de personalgrupper som 

idag inte har detta, vilket skulle kunna erbjudas, detta för att förhindra sekundärtraumatisering och 

sjukskrivning av personalen inom myndigheterna. 

 Att utfå ifrån ett arbetsgivarperspektiv och ansvar för VINR hos den egna personalen kan vara ett 

fokusområde framöver. Utbildning om VINR bör ges till chefer och i samverkan skall rutiner om att 

ställa frågor om våld som del i medarbetarsamtal tas fram. 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-1-37
http://www.utvag.se/
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19441/2014-5-7.pdf
http://www.valdinararelationer.se/vkv/
http://www.hedersfortryck.se/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
https://ungarelationer.se/
http://kvinnohusettranan.se/
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 Ha fortsatta punktinsatser med externa föreläsare inom bland annat ämnet psykisk traumatisering, 

psykisk hälsa och kopplingar mellan pågående eller tidigare upplevt våld och senare ohälsa. 

 Långsiktigt arbete, håll i, håll om, håll ut. Arbeta med långsiktig plan och återkommande insatser. 

Arbeta inte utifrån mottot att ”Våga fråga” utan bara ”Fråga på rutin”. 

 Utöver de utvärderingar som gjorts vid större aktiviteter  och föreläsningar  återkoppla till alla 

berörda och i projektet medverkande  verksamheter, vad projektet har bidragit med och vilken 

kvalité man tycker att erbjudna insatser har haft. 

 
 
Tack! 
Tack för alla fina möten, samtal och det 
engagemang ni chefer, medarbetare och 
samverkansparter visat under projekttiden. 
Tillsammans gör vi skillnad för dem med 
upplevelse utav våld, det är viktigt på 
riktigt!   

 
 
 
Jennie Malm Georgsson 
Projekt- och processledare  
Skövde - december 2019
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Bilaga 1. Sammanfattning av enkätsvar gällande Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans, Hälso- 
och sjukvårdens samt Kommunens upplevelse av egna resurser och behov gällande problematiken 
våld i nära relation. 
Vid framtagandet av enkät användes erfarenheter från tidigare lokala och nationella kartläggningar. 54 svar 
inkom av ca 65 stycken utskick. 
 
I enkäten ställdes bland annat frågor om: 
• Personalens Kunskap om VINR 
• Vilka typer av utbildningar som personalen tagit del av 
• Möjlighet till handledning 
• Arbetsgivarperspektiv på VINR 
• Frågor ställs på rutin och på indikation 
• Vilka instrument för hot- och riskbedömningar som är implementerade  
• Rutiner – Handlingsplaner 
• Behov av stöd och utveckling inom VINR 
 
Enkäten skickades till chefer och verksamhetsansvariga på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Kommunernas socialtjänst, arbetsmarknadsenheterna och till vården, både Närhälsan, privata 
vårdcentralen och till vuxenpsykiatrin. ca 65 utskick och 54 svarande vilket är en tillräckligt hög 
svarsfrekvens för att kunna analysera och ta stöd av. Alla myndigheter/verksamheter har svarat. 
Kommunerna har inkommit med flest svar vilka kommer ifrån både social verksamhet och 
arbetsmarknadsenhet. 
 
Frågor om kompetens och handledning om VINR 
På frågan om i vilken omfattning i % personalen har kompetens om VINR skiljer sig svaren åt från     19 % - 
79 %. Alla svarande verksamheter har ändå angett att någon eller några har kompetens inom området. Alla 
myndigheter har också svarat att det finns utsedd personal med särskilt ansvar för VINR, men inte i alla 
delar/enheter av verksamheten. I de fall där man svarat på vilken typ av utbildning chefer och personal har 
genomgått så är det framförallt Samordningsförbunden i Skaraborgs KUR-utbildning med Utväg Skaraborg 
som utförare och de egna utbildningar Utväg Skaraborg arrangerat man nämner. Några chefer och 
medarbetare har genomfört NCK´s (nationellt centrum för kvinnofrid) webbutbildning om VINR och för 
andra är den utbildningen inte alls känd. Någon har också gått VKV´s (Västragötalandsregionens 
kompetenscenter om våld i nära relation) grundutbildning om VINR. 
Handlingsplan: Utifrån svaren i enkäten och andra samtal kommer projektet inspirera och uppmuntra till 
och informera om vilka olika utbildningsmöjligheter som Utväg Skaraborg, NCK, VKV och Länsstyrelserna 
med flera erbjuder. Projektet kan ge introduktionstillfälle som ett första steg för de verksamheter som har 
lägst kunskap.  
I enkäten ställdes också frågor om personal har möjlighet till handledning och om handledaren har särskild 
kompetens inom VINR.  
I alla myndigheter men inte i alla delar/ enheter finns möjlighet till handledning. Särskild kunskap inom 
VINR hos handledaren är inte vanligt förekommande eller inte känd. 
Handlingsplan: Projektet har resurs för att i mindre omfattning vara konsulterande och stödjande i frågor 
och ärenden som rör VINR. Projektet skall undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla handledning 
med kompetens inom VINR. Inom Utväg Skaraborg finns idag terapeuter med handledarutbildning. Det är 
uppenbart att ju mer rutiner som arbetas upp för att ställa frågor om VINR, ju fler ärenden kommer 
myndigheterna och verksamheterna hantera och behov av handledare med våldskompetens kommer att 
öka.  
 
 
Ur ett arbetsgivarperspektiv 
I enkätfrågan om personal får frågan om egen upplevelse av VINR i medarbetarsamtal har få chefer svarat ja 
på detta. Däremot har flera skrivit egna kommentarer om att det är angeläget och att man nu ska införa 
frågan om detta. 
Likaså ställdes frågan om det gavs information om hur verksamheten arbetar med VINR som del av 
introduktionen av nyanställda. Här har socialtjänsten detta som rutin men hos övriga verksamheter 
informeras inte eller i låg utsträckning om detta.  
Handlingsplan: Projektet kan vara bollplank till arbetsgivare om hur man i medarbetarsamtal kan ställa 
frågor om VINR. Projektet kan också erbjuda exempel på hur VINR kan vara en del i introduktion till 
nyanställda. 
Frågor om man ställer frågor om VINR på rutin och på indikation 
Inom kommunerna men inte i alla delar ställs frågan om våldsutsatthet på rutin i störst utsträckning och 
även frågor om våldsutövning ställs på rutin i någon mån i vissa delar. I övriga myndigheter ställs frågan om 
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våldsutsatthet i låg utsträckning eller inte alls. Det är endast i viss del av kommunen som frågor om 
våldsutövning ställs på rutin.  
Svar på frågan om man ställer frågor om VINR på indikation (när personalen ser tecken som kan handla om 
upplevelse utav VINR) svarar samtliga myndigheter ja på denna. Men det skiljer sig stort åt i vilken 
utsträckning detta görs, i störst utsträckning ställs frågor om detta inom viss del av kommunerna. I två av 
de fyra myndigheterna svarar man att man även ställer frågor om våldsutövning på indikation, men i låg 
utsträckning.  
Frågor om det finns skriftliga rutiner för att ställa frågor om VINR och handlingsplan vid upptäckt av 
VINR. 
I vissa kommuner och delar av dessa samt i delar av hälso- och sjukvården finns rutiner för att ställa frågor 
om våld. I alla myndigheter finns handlingsplan när någon berättar om egen upplevelse av VINR. När det 
gäller rutin och handlingsplan gällande våldsutövning uppges detta även finnas i ovanstående två 
myndigheter men i låg utsträckning. I alla myndigheter finns skriftliga rutiner och handlingsplaner gällande 
orosanmälningar om barn. 
Handlingsplan: Projektet ska erbjuda insatser och aktiviteter som belyser vikten av att alla parter ställer 
frågor om VINR på rutin. Projektet ska vara en resurs vid framtagande eller revidering av skriftliga rutiner 
och handlingsplaner.  
 
Frågor om standardiserade hot- och riskbedömningsinstrument 
Hot-och riskbedömningsinstrument uppges användas inom kommunerna och viss del av hälso- och 
sjukvården. Det är FREDA som i störst utsträckning uppges användas och även PATRIARK används. I viss 
mån används även SARA för att bedöma risk- och hot. 
 
Frågor om vilket stöd de svarande önskar gällande VINR 
Myndigheterna skiljer sig stort emellan när det gäller det upplevda behovet av stöd gällande frågan VINR. 
Vissa önskar att all personal inklusive chefer får repetition när det gäller teoretisk och praktisk kunskap om 
VINR. Chefer inom vissa myndigheter önskar få mer kunskap om hur de kan ta sig an frågan utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv. Stöd för att utforma rutiner, handlingsplan och hur dessa implementeras efterfrågas. 
Kunskap om samhällets olika aktörer, deras ansvar och resurser för bättre samverkan efterfrågas av flera 
myndigheter. De verksamheter man i störst utsträckning vill veta mer om är Polisen, Hälso- och sjukvården, 
VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relation), Kriminalvården, 
Migrationsverket, Utväg Skaraborg, Försäkringskassan och Kvinnohus/ Skyddat boende.   
Handlingsplan: Projektet erbjuder fokusdagar om VINR för att ge kompetens om området VINR och förslag 
på hur frågan kan implementeras i verksamheterna. Projektet planerar att erbjuda tillfälle där samhällets 
olika verksamheter bjuds in för att berätta om deras arbete med frågan om VINR. Detta för att 
myndigheterna ska kunna informera om, hänvisa till och samverka med samhällets olika aktörer när det 
gäller problematiken VINR.   
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Bilaga 2 
 

 
 
 
 
 
Samordningsförbunden i Östra, Västra och Norra Skaraborg            Skaraborgsenheten avd. Social 
hållbarhet, Västra Götalandsregionen                                                                          Skaraborgs 
Kommunalförbund  Rapport 2017 (rev 2019) 

  

Skaraborgsenheten
Skapa förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i befolkningen. 

Kommunalförbund/Välfärd
Främja samarbete över kommungränserna 

för utveckling och effektivt 
resursutnyttjande. 

Skapa goda livsvillkor för alla invånare.  
Gemensamt utvecklingsarbete inom 

områdena
Barn och unga
 Äldre

 Psykisk hälsa, missbruk/beroende
 Funktionsnedsättning

 eHälsa
 Vårdsamverkan

Samordningsförbund
Insatserna inom den finansiella 

samordningen skall avse individer

16-64 år som är i behov av 
samordnade 

rehabiliteringsinsatser i syfte att 

öka förutsättningarna att nå egen 
försörjning.

Undvika onödig rundgång eller 
gråzon mellan myndigheter.

Utveckla fungerande samverkan 
mellan myndigheter.
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Bakgrund 
Samordningsförbunden i Skaraborg (norra, östra och västra), Skaraborgs Kommunalförbund och 
Skaraborgsenheten (avd. Social hållbarhet, VGR) har kartlagt uppdrag och aktiviteter i syfte att beskriva och 
bedöma hur förbund och enhet kan nå ett samarbete och undvika dubbelarbete och samla styrkorna. 
Sammanställningen i bilagorna visar förbundens/verksamheternas 
Huvudmän 
Politisk styrning 
Organisation 
Syfte/mål 
Målgrupp 
Uppdrag 

 

Analys 
De fyra förbunden och enheten förenas runt målgruppen invånare i Skaraborg 15-65 år. Gemensamt är 
målet goda livsvillkor/hälsa. Förbund och enhet engagerar tillsammans många personer i olika nätverk och 
samma personer kan ingå i flera nätverk. Skaraborgsenheten har mer uttalat främjande- och 
förebyggandeperspektiv än förbunden. Samordningsförbunden har som mål att invånaren ska nå 
förvärvsarbete om det är möjligt (omfattar därför Arbetsförmedling och Försäkringskassa). 
Kommunalförbundet har ett tydligt kommunalt perspektiv och arbetar också i vårdsamverkan.  

 

Slutsats 
Det finns goda skäl för någon form av samarbete för att agera resurseffektivt. Ett exempel där ett sådant 
samarbete kan gynna de gemensamma målen är arbetet med den samlade strategin för hälsa som inletts av 
SKL. Målen i strategin är En god och jämlik hälsa, God kvalitet i välfärdens tjänster samt Värde och 
hållbarhet, vilket väl överensstämmer med det identifierade gemensamma målet för förbund och enhet. 
 

Förslag 
 Samordningsförbunden, Kommunalförbundet och Skaraborgsenheten möts två gånger per år (februari och 

september) i syfte att 
 Söka resurseffektiviseringar genom att 
 Hålla ihop bilden av "välfärdsstrukturen" i Skaraborg och ha ett gemensamt helikopterperspektiv 
 Samordna aktiviteter när det är lämpligt 
 Under den tid som projekt Integration Skaraborg pågår, utgöra referensgrupp för Hälsa och rehabilitering 

som är en del av projektet enligt önskemål från projektet. 
 
Respektive verksamhet ansvarar för att utse de personer som ska medverka. 
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  Huvudman Politisk styrning Organisation  

 
Skaraborgsenheten 

 
VGR, regional 
utveckling,  
avdelning 
Social 
hållbarhet. 

 
Östra hälso- o 
sjukvårdsnämnden. 

 
I varje kommun finns en 
placerad folkhälsostrateg 
med förankring i det lokala 
arbetet. Ett politiskt forum 
(ofta kallat folkhälsoråd) 
finns med ledamöter från 
östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och 
kommunen (majoritet i 
detta forum). I forum sitter 
också representanter från 
kommunens 
tjänstemannaledning samt 
oftast från primärvård och 
folktandvård. 
 

 

 
Samordnings- 
förbunden 

 
Kommuner, 
AF, FK och 
VGR uppdelat 
på tre 
förbund i 
Skaraborg  
(ej Grästorp) 

 
Förbundsstyrelser 
(kommunalråd, 
myndighetschefer 
AF/FK, 
nämndsordföranden) 
Beredningsgrupp. 
 

 
Beredningsgrupp finns i 
alla tre förbund. 
Representantskapet kan 
variera, exempelvis AME-
chefer,  
IFO-chefer, enhetschef 
vuxenpsykiatri/VGR, 
rehabkoordinatorer, 
enhetschefer AF och FK.  
Träffas tre ggr/termin. 
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Kommunal- 
förbundet 

 
Kommunerna 
i Skaraborg 

 
Kommunalförbundets 
styrelse 

 
Välfärd: 

Kommunalförbundets 

direktion, 

Kommunchefsgrupp.  

Nätverk: Socialchefer 

Individ- och familjeomsorg 

(IFO), 

Funktionsnedsättningar, 

Äldre, Barn/Unga, Psykisk 

hälsa, missbruk/beroende, 

Utvecklare, E-hälsa  och 

medicinsk ansvariga 

sjuksköterskor (MAS).  

 

Vårdsamverkansgrupper 

(barn/unga, äldre och 

psykiatri/missbruk) med 

lokala nätverk.  

Länsnätverk o nationella 
nätverk. 

Kompetensförsörjning: 

Kompetensförsörjning: 

Beredningen för regional 

utveckling (8 

kommunalråd, både KSO 

och oppositionsråd, från 

Skaraborgs kommuner), 8 

branschråd samt 

det tvärsektoriella 

tjänstemannanätverket 

Kompetensforum (repr. 

Från AF, HIS, IDC, 

Handelskammaren, 

Försvarsmakten, 

nyckelfunktioner från 

kommunerna: KC, 

näringsliv, utbildning och 

HR)   

Utbildning Skaraborg  

 

 
 
 
Samordningsförbunden  

Syfte/mål  
Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer 16-64 år som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser i syfte att öka förutsättningarna att nå egen försörjning. Undvika rundgång eller 
gråzon mellan myndigheter. Utveckla fungerande samverkan mellan myndigheter. 
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Målgrupp 
Individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
 
Uppdrag 
Förbättrad hälsa så att den enskilde ökar sin aktivitetsförmåga, kan stå till arbetsmarknadens förfogande 
eller återgå till ursprunglig remittents rehabiliteringsaktiviteter. 
Samordnad rehabilitering. 

 
Skaraborgsenheten 

Syfte 
Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen.  
 
 
Målgrupp   
Invånare i alla åldrar i Skaraborg 
 
Uppdrag 
1. Ge tjänstemannastöd till den politiska styrningen 
2. Utföra insatser på strategisk nivå, som Östra hälso- och sjukvårdsnämnden överenskommit med 
Skaraborgs kommunalförbund och kommunerna i Skaraborg. 

 
Skaraborgs Kommunalförbund 

Syfte  
Främja samarbete över kommungränserna för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  
Skapa goda livsvillkor för alla invånare.   
 
Målgrupp   
Välfärd: Fokus på flera målgrupper genom nätverk; äldre/barn&unga/personer med psykisk 
ohälsa/missbruk&beroende/funktionsnedsättningar/utveckling inom E-hälsa/IFO/MAS. 
 
Uppdrag 
För område Välfärd 
Kommunalförbundet ska samordnat företräda kommunerna på nationell nivå och på länsnivå till Västkom 
och Västra Götalandsregionen. Genom Vårdsamverkan Skaraborg samarbetar Skaraborgs 
Kommunalförbund också lokalt med länssjukvården och Primärvården i Skaraborg. 
För område Kompetensutveckling 
Förbundet ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer verka för att tillgodose 
arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft genom att stimulera och utveckla hållbara strukturer 
för en efterfrågestyrd kompetensförsörjning inom såväl privat som offentlig sektor.  Arbetet ska bygga på 
identifierade reella behov på kort och lång sikt och ska utgå från behovsanalyser av arbetsmarknaden samt 
övriga kunskapsunderlag. 

 
 
 

 

 
 
 

Bilaga 3 
Utveckling av sjukpenning i Töreboda, Mariestad och Gullspång, kopplat till insatsen Ett friskare MTG 
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Bilaga 4 
 
Helårsekvivalenter  
 

• Utveckling av totala summan av offentliga försörjningar jan 2014 till juni 2018 
• Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, A-kassa, aktivitetsstöd, ek. bistånd, etableringsersättning 
• 20-64 år för hela MTG och kommunvis 
• - 872 helårsersättningar från juni 2014 till juni 2019 

 
Helårsekvivalenter förklaring:  
Helårsekvivalenter som har försörjts med sociala ersättningar och bidrag sedan 2014, av befolkningen i 
åldrarna 20-64. Två personer som är sjukskrivna 50% under ett år, eller två som är arbetslösa 6 månader, 
motsvarar således tillsammans en helårsekvivalent. 
 

  

 

2014
M06 

2015
M06 

2016
M06 

2017
M08 

2018
M06 

2019
M06 

 
 
Föränd
ring 

Gullsp
ång 
20-64 
år 

626 604 568 560 563 523 

 
-103 

Töreb
oda 
20-64 
år 

1 091 1 039 1 035 980 982 917 

 
-174 

Maries
tad 20-
64 år 

2 364 2 148 2 120 1 975 1 861 1 769 
 
-595 

MTG 
20-64 
år 4081 3791 3723 3515 3406 3209 

 
 
-872 
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Gullspång 20-64 år Töreboda 20-64 år Mariestad 20-64 år MTG 20-64 år
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 98                                                   Dnr 2020/00147  

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 
2019 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 
2019. 

Jäv 

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

Bakgrund 

Avfallshantering 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 2019. Direktionen 
godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 23 mars 2020. Resultatet för år 
2019 visar ett underskott om 5.4 mnkr, att jämföras med budgeterat resultat på ett 
underskott om 9.8 mnkr. Den främsta anledningen till att resultatet är bättre än 
budget är att intäkterna från flerbostadshus som inte sorterar matavfall överstiger 
budget med 3 mnkr. 
 
Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det negativa 
resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. Direktionen har för 
avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av matavfall. 
 
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 2019 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 dock inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 
Direktionen har sedan år 2012 årligen beslutat att inte återställa det 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.  
 
Revisorerna bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-11 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vidare bedömer revisorerna, 
utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är förenligt 
med direktionens övergripande mål för verksamheten. Bedömningen grundas på att 
endast två av sju mål är uppfyllda. Direktionen lämnar ingen sammanfattande 
bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk 
hushållning för år 2019.  
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med 
rekommenderar förbundet att se över uppställning av resultaträkning och 
balansräkning avseende rubriksättning enligt LKBR.  
 
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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 148/20 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24 
 
Årsredovisning 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg 
 
Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg  
2020-03-23 § 5 
 
Revisionsberättelse för år 2019 upprättad av revisorerna i kommunalförbundet AÖS 
2020-03-23 
 
Granskningsrapport för år 2019 för kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg upprättad av Rebecka Äremann PwC, 2020-03-23 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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 Kristofer Svensson 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 

 

Ansvarsfrihet för direktionen i 
Avfallshantering Östra Skaraborg 2019 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen 

och de enskilda ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra 

Skaraborg för verksamhetsåret 2019.            

Bakgrund 

Avfallshantering 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 2019. Direktionen 
godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 23 mars 2020. Resultatet 
för år 2019 visar ett underskott om 5.4 mnkr, att jämföras med budgeterat 
resultat på ett underskott om 9.8 mnkr. Den främsta anledningen till att 
resultatet är bättre än budget är att intäkterna från flerbostadshus som inte 
sorterar matavfall överstiger budget med 3 mnkr. 
 
Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det 
negativa resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. 
Direktionen har för avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera 
insamlingen av matavfall. 
 
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 2019 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 dock inte upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för år 2019. Direktionen har sedan år 2012 årligen beslutat att 
inte återställa det 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 
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avsikten att minska det egna kapitalet.  
 
Revisorerna bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vidare bedömer 
revisorerna, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
inte är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 
Bedömningen grundas på att endast två av sju mål är uppfyllda. Direktionen 
lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.  
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med 
rekommenderar förbundet att se över uppställning av resultaträkning och 
balansräkning avseende rubriksättning enligt LKBR.  
 
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 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-24,  

 

Årsredovisning 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra 

Skaraborg  

2020-03-23 § 5 

 

Revisionsberättelse för år 2019 upprättad av revisorerna i 

kommunalförbundet AÖS 2020-03-23 

 

Granskningsrapport för år 2019 för kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg upprättad av Rebecka Äremann 

PwC, 2020-03-23         

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 

Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Sektor ledning 
Malin Eriksson 
Administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering 
Östra Skaraborg 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 

enskilda ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för 

verksamhetsåret 2019.  

Bakgrund 

Avfallshantering 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 2019. Direktionen godkände 
årsredovisningen vid sitt sammanträde den 23 mars 2020. Resultatet för år 2019 visar ett 
underskott om 5.4 mnkr, att jämföras med budgeterat resultat på ett underskott om 9.8 
mnkr. Den främsta anledningen till att resultatet är bättre än budget är att intäkterna från 
flerbostadshus som inte sorterar matavfall överstiger budget med 3 mnkr. 
 
Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det negativa resultatet 
inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. Direktionen har för avsikt att använda 
del av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av matavfall. 
 
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 2019 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 
dock inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. Direktionen har 
sedan år 2012 årligen beslutat att inte återställa det 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.  
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Revisorerna bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Vidare bedömer revisorerna, utifrån 
årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall inte är förenligt med 
direktionens övergripande mål för verksamheten. Bedömningen grundas på att endast två 
av sju mål är uppfyllda. Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende 
den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.  
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med rekommenderar 
förbundet att se över uppställning av resultaträkning och balansräkning avseende 
rubriksättning enligt LKBR.  
 
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 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2020-03-24, 

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 2019 

 

Årsredovisning 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg  

2020-03-23 § 5 

 

Revisionsberättelse för år 2019 upprättad av revisorerna i kommunalförbundet 

AÖS 2020-03-23 

 

Granskningsrapport för år 2019 för kommunalförbundet Avfallshantering Östra 

Skaraborg upprättad av Rebecka Äremann PwC, 2020-03-23 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Avfallshantering Östra Skaraborg 





 

Revisionsrapport 

Granskning av  

årsredovisning 2019 

Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

Projektledare 

Rebecka Äremann 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning för 2019. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 
år 2019. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det 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. 

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

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 inte är 
förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. Vår bedömning grundas 
i att endast två av sju mål är uppfyllda 2019. 

Direktionen lämnar formellt ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska 
ställning.  

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning.  

Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 
redovisning. Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om 
resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som skall finnas för förbundet. 
Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för 
upprättandet av revisionsberättelsen. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

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

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 januari 2019. 
Lagen tillämpas första gången på bokföring, delårsrapport och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019.   

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 
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund 
och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 
till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-03-23 och 
medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen under 
mars/april 2020. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och ekonom. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

I RKR´s rekommendation R15 Förvaltningsberättelse anges att förvaltningsberättelsen 
ska innehålla följande huvudrubriker:  

• Översikt av verksamhetens utveckling  
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 
• Förväntade utveckling 

Rekommendationen gäller från och med räkenskapsåret 2020. Tidigare tillämpning 
uppmuntras. Det skall noteras att krav på ovanstående uppgifter finns i LKBR, som 
gäller från 2019 och det är aldrig förenligt med god redovisningssed att avvika från 
uttryckliga lagregler. 

Förvaltningsberättelsen i Avfallshantering Östra Skaraborg innehåller ovanstående 
rubriker och har till övervägande del anpassats till RKR’s rekommendation 15.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar. Årets balanskravsresultat uppgår till – 5 861 tkr. Direktionen har 
sedan 2012 årligen beslutat om att inte återställa det negativa resultatet. I 
årsredovisningen åberopas att det finns synnerliga skäl att inte återställa det negativa 
resultatet då AÖS bedöms ha en god finansiell ställning med en soliditet och med ett 
eget kapital som uppgår till 37,9 mnkr. Enligt direktionens plan ska ett resultat i balans 
uppnås år 2024. Direktionen har i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat 
samt i budget åberopat synnerliga skäl, se utdrag ur budget 2019: Budget för 2019 

uppfyller inte balanskravet i kommunallagen men med hänsyn till AÖS goda finansiella ställning 

och avsikten att minska det egna kapitalet bedöms förbundet ha synnerliga skäl att besluta om 

en budget i obalans.  

Resultatet av god ekonomisk hushållning bedöms under avsnittet god ekonomisk 
hushållning i denna rapport. 

Driftredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020, 
men tidigare tillämpning uppmuntras. I LKBR anges endast att såväl drift- som 
investeringsredovisning skall redovisas separat.  
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Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i avsnitt tillsammans med 
investeringsredovisningen. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som 
fastställts för den löpande verksamheten. Jämförelse görs mot föregående år.  

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i avsnitt tillsammans med 
driftredovisningen. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av 
kommunalförbundets investeringsverksamhet. Det görs ingen jämförelse mot budget. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.   

Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 
år 2019. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det 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. 

God ekonomisk hushållning 
Direktionen har i verksamhetsplan 2019-2021 beslutat om nedanstående mål. Målen är 
grupperade utifrån de perspektiv de tillhör: ekonomi, medarbetare, verksamhet och miljö 
och kund. 
Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts av direktionen i förbundets verksamhetsplan 
2019- 2021. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Soliditeten understiger inte 35 
% 

Målet är uppnått. Soliditeten 
är 48 % och överstiger 
därmed det finansiella målet. 

Målet uppnås. 

 

Av redovisningen i årsredovisningen framgår att målen uppnås. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning som fastställts av direktionen i förbundets verksamhetsplan 
2019- 2021.  

Verksamhet och miljö  
Ansluta fler fastighetsägare till insamling av matavfall med syfte att nå den nationella 
målsättningen om att samla in 50 % av allt matavfall som uppstår senast år 2020 

• Målet är uppnått. AÖS samlar in 50,1 % av det matavfall som uppstår. 
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Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 procent.  

• Målet är inte uppnått. Vid kvalitetskontroller konstateras att renhetsgraden hos 
enskilda fastighetsägare understiger 98 procent. 

Abonnemang ska ändras för de kunder som inte uppnår 98 procents renhetsgrad för 
matavfall. 

• Målet är uppnått. Kunder som inte uppnått 98 procents renhetsgrad har rättat 
sin felaktiga sortering eller valt att ändra sitt abonnemang. 

5 % av slammet från enskilda avloppsanläggningar hanteras lokalt via avvattning. 

• Målet är inte uppnått. Till följd av pågående teknikutveckling har 2,7 % slam 
avvattnats. 

Kund  
Nöjd kundindex ska vara minst 85 % 

• Ej aktuellt 2019. Senaste kundundersökningen genomfördes 2017 och 
resultatet uppgick till 83 % nöjda kunder. Nästa undersökning genomförs år 2020 
och fram till dess genomförs åtgärder för att försöka förbättra resultatet samt 
bidra till att det övergripande målet nås 

Grönt kort införs på minst en ÅVC 

• Målet är inte uppnått. Införande av Grönt kort vid Odenslunds ÅVC har blivit 
försenat och beräknas komma igång under första kvartalet 2020. 

Medarbetare  
Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara minst 85. 

• Målet är inte uppnått. Resultatet i enkäten uppgår till 79. Det är en klar 
förbättring jämfört med förra undersökningen som var 58. 

Av ovan sju verksamhetsmålen, bedöms utifrån årsredovisningens återrapportering, att 
två mål är uppfyllda, fyra mål som inte uppfyllda och ett mål som ej aktuellt 2019. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetsmålens utfall 
inte är uppfyllda. Bedömningen baseras på att endast två av sju verksamhetsmål är 
uppfyllda. Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning över den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.  
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Rättvisande räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är delvis uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Vid granskning av resultaträkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga 
avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen är i delvis uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 
Justeringar av ingående balanser till följd av övergången till LKBR har inte varit aktuella. 

Vid granskning av balansräkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga 
avvikelser noterats.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar inte 
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 
årsredovisningen.  

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 

  



 
 

9 

 

Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att 
årsredovisningen i allt 
väsentligt redogör för 
utfallet av verksamheten, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen. 

 

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

Uppfyllt 

I årsredovisningen har förbundet 
bedömt det finansiella målet som 
uppfyllt.  
 
 
Inte uppfyllt 
Utifrån årsredovisningens 
återrapportering uppfattar vi att 
verksamhetens utfall inte är 
förenligt med de av direktionen 
fastställda verksamhetsmål. 
 
Det lämnas ingen 
sammanfattande bedömning om 
förbundet nått god ekonomisk 
hushållning 2019.  

 
 
 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Årsredovisningens 
resultat- och 
balansräkning är inte helt 
uppställda enligt LKBR.  
 
I övrigt har inga 
iakttagelser av vikt 
noterats. 
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Rekommendationer 

Vi rekommenderar förbundet att se över uppställning av resultaträkning och 
balansräkning avseende rubriksättning enligt LKBR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-23 
 
 
 
 
 

  

Johan Osbeck 
Uppdragsledare 

 Rebecka Äremann 
Projektledare 

   

 

 
 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Avfallshantering Östra Skaraborg. 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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Händelser under året 

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommu-
nala renhållningsskyldigheten i medlemskom-
munerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 
Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. 
Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken 
utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan 
verksamhet, som är jämförligt med hushållsav-
fall. 

Drygt tre fjärdedelar av hushållen i AÖS är med 
och sorterar matavfall och vid årsskiftet sam-
lade AÖS in 50,1 procent av det matavfall som 
uppkommit i dessa hushåll. Omräknat i ton in-
nebär det att 6027 ton matavfall har samlats in 
under året vilket är i genomsnitt 34,6 kg/invå-
nare och år. Målsättningen om 50 % insamlat 
matavfall är därmed uppnådd. 

Den sjätte anläggningen i AÖS område har un-
der året förberetts för Grönt kort och det är 
Odenslunds återvinningscentral (ÅVC) i Gull-
spångs kommun. Odenslund blir första Grönt 
kortanläggning med våg som ska väga kunder-
nas avfall i syfte är att kunna fakturera företag 
som tecknat grönt kort. Totalt sett har ca 7 300 
kunder Grönt kort i Hjo, Karlsborg, 
Timmersdala, Töreboda och Värsås.  

Hjo ÅVC är bäst i Sverige enligt Hjoborna själva. 
I undersökningen Kritik på teknik hamnar Hjo på 
första plats av 102 kommuner. En lyckad 
kombination av Grönt kort och personliga 
möten mellan kunder och personal är 
framgångsreceptet. 

Förväntad utveckling 

Skatt på avfallsförbränning, nytt avfallsdirektiv 
från EU, bostadsnära insamling av förpackningar 
och omläggning till sidlastning i Mariestad är 
några av de utmaningar som AÖS står inför 
under 2020 och åren framöver.  

Sidlastning i Mariestad innebär effektivisering 
av sophämtningen och förbättring av 
arbetsmiljön för sopförarna. 

Avfallsförbränningsskatten syftar till att minska 
avfallsmängderna och främja återvinning och in-
nebär ökade kostnader för behandling av avfal-
let. 

 

Årets resultat  

Resultatet för året är negativt -5,4 mnkr. Det är 
4,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 
om -9,8 mnkr. Soliditeten uppgår till 48 procent 
vilket innebär att det finansiella målet är 
uppfyllt. 

Till år 2019 genomfördes den första av flera pla-
nerade taxehöjningar för att minska det ekono-
miska underskottet. Enligt den plan som pre-
senterats för direktionen beräknas ekonomin 
vara i balans till år 2024.  

För att ersätta de gasbilar som såldes under 
våren har tre nya sopbilar köpts in för 6,9 mnkr. 
Lastbilen på Risängen i Skövde har bytts ut mot 
en ny för 1,9 mnkr. Även en teleskoplastare har 
beställts till ÅVC i Falköping och kommer att 
levereras i början av 2020. 
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Ordförande har ordet 
 

 
  

2019 innebar en ny mandatperiod med medföljande föränd-
ringar. Så året inleddes med att förbundschef Lars Persson 
och undertecknad besökte medlemskommunernas kommun-
styrelser för att informera om kommunalförbundets Avfalls-
hantering Östra Skaraborg (AÖS) verksamhet och den nya för-
bundsordningen.  

Till skillnad från tidigare mandatperioder är direktionen nu-
mera mindre så att varje medlemskommun representeras av 
en ledamot och en ersättare. Tidigare har varje medlemskom-
mun haft två ledamöter och två ersättare. Då kommunalför-
bundet har växt till nio medlemskommuner så blev direkt-
ionen större än vissa medlemskommuners kommunfullmäk-
tige vilket medförde en del logistikproblem eftersom direkt-
ionen av tradition har haft möten i olika medlemskommuner. 

 Under året har en större fråga kretsat kring verksamhetsavfallet vara eller icke vara på respektive 
medlemskommuns återvinningscentraler. Verksamhetsavfall är avreglerat sedan början 2000-talet 
och även om det finns en väl etablerad marknad för verksamhetsavfall så behöver kommunalför-
bundet förhålla sig till de verksamheter som ändå använder sig av återvinningscentraler i kom-
munalförbundets regi. Direktionens uppfattning är att rätt avfall ska sorteras i rätt behållare och de 
som nyttjar kommunalförbundets tjänster ska även bära kostnaden för den tjänst som nyttjas. 

Under 2019 avyttrades verksamhetens biogasdrivna lastbilar. Anledningen var de olyckor som skett 
både inom och utom kommunalförbundets verksamhet. Då AÖS samlar in matavfall som vidarebe-
fordras till rötningsanläggningar som producerar råmaterial till biogasanläggningar kan det möjligen 
tyckas en smula konstigt att kommunalförbundet själva avyttrar sina biogasdrivna lastbilar. Här gör 
AÖS en halvhalt vad gäller biogas som bränsle i just lastbilar inom avfallshantering. Som en konse-
kvens av detta gavs förbundschefen i uppdrag att bevaka fordonsmarknaden gällande fossilfria 
bränslen. 

 

Martin Odenö 

Ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

 Foto: Andréas Spangenberg 
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Organisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visste du att… 
 

AÖS var det allra första  
kommunalförbundet att bildas inom  

kommunal avfallshantering…? 

Kommunalförbundet  

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består av 
nio medlemskommuner. I AÖS medlemskommu-
ner bor sammanlagt ungefär 175 000 invånare. 

Uppdrag 

AÖS ansvarar för den kommunala renhållnings-
skyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av 
hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, 
som är jämförligt med hushållsavfall.  

 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av en le-
damot och en ersättare. Skövde kommun inne-
har ordförandeposten och posten som vice ord-
förande alternerar årligen mellan övriga med-
lemskommuner. Ordförande är Martin Odenö 
(M) och vice ordförande under 2019 var Jan Has-
sel (S) från Gullspång. Direktionen har fyra till 
fem sammanträden per år och platsen för mö-
tena växlar mellan medlemskommunerna. 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två reviso-
rer och för mandatperioden 2019–2022 har Sven-
Erik Roslund (S) från Gullspång och Per-Olof Ek-
holm (S), från Hjo utsetts till revisorer. 

 

Verksamhetsområden 

I den kommunala renhållningsskyldigheten ingår 
insamling av hushållsavfall från hushåll och före-
tag, latrintömning, tömning av små avloppsan-
läggningar och insamling av hushållens farliga av-
fall samt grovavfall. 

I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs in-
samlingen med egen personal och egna sopbilar. 
I övriga kommuner anlitas olika entreprenörer 
som utför insamlingen åt AÖS. Tömning av en-
skilda avlopp utförs enbart med hjälp av entre-
prenörer.  

För insamling av hushållens farliga avfall och 
grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 2 
drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsam-
mans med ideella föreningar. Vid fem återvin-
ningscentraler finns Grönt kort där kunden får 
tillgång till anläggningen alla dagar i veckan mel-
lan kl. 7 på morgonen till kl. 21 på kvällen.  

AÖS är också genom avtal med Gullspång, Karls-
borg, Mariestad, Skövde och Töreboda behjälplig 
i frågor som rör sluttäckning av deponier.  
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Styrning och uppföljning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vision 
 

Vi är en av de ledande i Sverige  
inom kommunal avfallshantering  

och  
alla våra invånare sorterar rätt! 

Verksamhetsidé 
 

Vi säkerställer medlemskommunernas in-
samling och omhändertagande av hushålls-

avfall till vår gemensamma nytta. 
 

Vi bedriver verksamheten med god service 
på ett miljöriktigt och effektivt sätt. 

AÖS vision 

AÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar 
att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision 
och vi arbetar mycket med våra kunder för att få 
rätt sortering, både i sopkärlen och på återvin-
ningscentralerna. 

 

AÖS verksamhetsidé 

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning 
av den verksamhet som AÖS bedriver, vilka vi är 
till för och vad som kännetecknar inriktningen på 
vårt arbete. 

 

Avfallstrappan 

Avfallstrappan är ledstjärnan i EU:s målstyrning 
och styr hur avfallet ska tas omhand. Alla länder i 
EU ska sträva uppåt i trappan för att minska de-
ponering och öka återvinning och återanvänd-
ning.  

Målet är att sträva så högt upp i trappan som 
möjligt och att försöka minimera mängden avfall 
som uppstår.  

 

AÖS styrdokument 

AÖS verksamhetsområde regleras främst utifrån EU:s direktiv och lagstiftning, Miljöbalken, avfallsförord-
ningar samt avfallsföreskrifter och avfallstaxa. AÖS interna styrning sker främst utifrån styrdokumenten 
förbundsordning, verksamhetsplan, budget samt internkontrollplan.  

Direktionen beslutar årligen om verksamhetsplan, budget och internkontrollplan. Verksamhetsplanen 
innehåller AÖS vision, verksamhetsidé, övergripande mål samt verksamhetsmål för tre år i taget. Budget 
och verksamhetsplan samt uppföljning av internkontroll beslutas i november.  
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AÖS verksamhetsplan 

AÖS direktion reviderar och beslutar årligen om AÖS verksamhetsplan för tre år i taget. Verksamhetspla-
nen är indelad i fyra olika perspektiv och i varje perspektiv finns dels övergripande mål och utifrån dem 
tas särskilda verksamhetsmål fram. 

De olika perspektiven är verksamhet och miljö, kund, medarbetare och ekonomi. 

 

Verksamhets- och miljöperspektivet 

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att 
AÖS bedriver en miljöriktig och effektiv verksam-
het. Vi strävar efter att ligga i framkant inom tek-
nisk utveckling för att optimera och effektivisera 
verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 Kundperspektivet 

Kundperspektivet innebär att verksamheten kän-
netecknas av god service, hög tillgänglighet, en-
kelhet och flexibilitet. 
 

AÖS internkontroll 2019 

AÖS genomför årligen ett antal kontroller av den egna verksamheten enligt internkontrollplanen. 

 

 

Medarbetarperspektivet 

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska 
vara en attraktiv arbetsgivare med god arbets-
miljö där medarbetarna utvecklas i sina roller 
och ger god service till våra kunder. 

 

Ekonomiperspektivet 

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så 
kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter 
att ha låga avgifter för vår verksamhet. 

Miljötillstånd Samtliga miljörapporter har lämnats in i tid

Risängens 
avfallsanläggning

Tillsynsbesök har genomförts under 2019 med fokus på brand och släckningshantering.

Abonnentavgifter 
sophämtning

Stickprovskontroll av debitering av miljöavgifter för fastigheter som inte sorterar matavfall. 
Kontrollen visade att 7 fastighetsägare inte betalar miljöavgift. Felet har rättats till och nu 
genomförs en genomgång av kundregister för att rätta evetuella andra liknande felaktigheter.

Kundförluster Kundförlusterna uppgår till ca 280 tkr. Det är en minskning jämfört med året innan.

Vägning av avfall Samtliga tre vågar i AÖS har validerats under året.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställ-
ning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÖS ansvar 

I Sverige har insamling av matavfall pågått under 
en längre tid och medlemskommunen Falköping 
var tidigt ute och startade redan år 2000. Den 1 
januari 2021 blir det obligatoriskt för alla kom-
muner att tillhandahålla ett system för insamling 
av matavfall från hushåll.  

Regeringen har även sedan tidigare beslutat om 
nationellt etappmål för matavfall. Det innebär 
att 50 procent av matavfallet från hushåll, 
storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut 
och behandlas biologiskt senast år 2020.  

I EU:s målsättningar om avfall och återvinning 
fokuseras alltmer på materialåtervunna mängder 
och inte på insamlade mängder vilket på sikt kan 
komma att påverka beräkningen av 
måluppfyllelsen. Återvunna mängder är i regel 
mindre än insamlade mängder vilket gör det 
svårare att nå målsättningarna. 

AÖS ansvarar för hushållens avfall och sedan 
2011 har AÖS successivt utökat insamlingen av 
matavfall i förbundet. Utbyggnaden är en verk-
samhetsutökning med ungefär 50 procent som 
innebär att många fler kärl ska tömmas vilket 
kräver mer personal, fler bilar och fler transpor-
ter samt kostnader för behandling av matavfal-
let. Kvalitén på avfallet ska kontrolleras regel-
bundet så att inte plast och metall mals ned och 
sprids på åkermark.  

Den utökade insamlingen av matavfall driver 
kostnader och är den enskilt största orsaken till 
de underskott som AÖS gjort sedan år 2013. 

Direktionen har beslutat att utbyggnaden av in-
samlingssystemet ska finansieras med AÖS egna 
kapital. När systemet är infört ska finansiering 
ske genom höjda avgifter.  

 
 

Fastighetsägarnas ansvar 

Fastighetsägarna ansvarar för sorteringen av det 
avfall som uppkommer på fastigheten. Ansvaret 
gäller matavfall, restavfall, farligt avfall samt för-
packningar och tidningar.  

Det är inte lätt att sortera rätt och det framkom-
mer vid de kontroller som genomförs. Felsorte-
ringar leder till onödiga kostnader för bland an-
nat behandling av avfallet. 

 

Medlemskommunernas ansvar 

Från år 2019 och fram tills AÖS ekonomiska re-
sultat åter är positivt kommer avgiftshöjningar 
att föreslås till fullmäktige i medlemskommu-
nerna.  

Samtliga fullmäktige i de nio medlemskommu-
nerna måste fatta likalydande beslut för att av-
fallstaxan ska träda i kraft. Varje medlemskom-
mun har därmed vetorätt vilket gör förankrings-
processen helt avgörande för att likalydande be-
slut fattas.  

Producenternas ansvar 

Från och med 1 januari 2021 ska 60 procent av 
alla bostadsfastigheter ha bostadsnära insamling 
av förpackningar och producenterna ansvarar för 
insamlingen. Idag sker insamlingen främst via 
återvinningsstationer. 

Beslutet är välkommet men kan också göra för-
packningsinsamlingen mer komplex än den är 
idag med olika insamlingssystem, olika krav och 
fler aktörer som följd.  
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav på hög renhetsgrad 

Många kommuner i Sverige har bekymmer med 
bristande sorteringskvalité (renhet) på matavfall 
och då främst från flerbostadshus. Svårigheten är 
relaterad till den anonyma avlämningen i gemen-
samma behållare då brister i sortering inte kan åter-
kopplas till avlämnaren. Även i AÖS område finns 
brister i sorteringen vilket gör att målet om ren-
hetsgrad inte uppnås. 

Individuell sorteringsmätning är en möjlig lösning 
på problemet. AÖS har genomfört två försökspro-
jekt och resultatet är slående. Perfekt sorterat 
matavfall i båda projekten!  

Resultatet från försöken med individuell sorterings-
mätning visar inte bara att renheten är 100 procent 
utan även att de deltagande hushållen sorterar ut 
nästan 85 procent av sitt matavfall vilket är betyd-
ligt mer än den nationella målsättningen på 50 pro-
cent.  

 

Tömning av restavfall vid Skövde 
värmeverk 

Foto: Andréas Spangenberg 

Matavfallsmängderna ökar 

Drygt tre fjärdedelar av hushållen i AÖS är med 
och sorterar matavfall och vid årsskiftet samlade 
AÖS in 50,1 procent av det matavfall som upp-
kommit i dessa hushåll. Omräknat i ton innebär 
det att 6027 ton matavfall har samlats in under 
året vilket är i genomsnitt 34,6 kg/invånare och 
år. Målsättningen om 50 % insamlat matavfall är 
därmed uppnådd. 

I kommande direktiv från EU presenteras andra 
beräkningsgrunder än de som tillämpas idag. Nu 
mäts insamlad mängd matavfall i förhållande till 
uppkommen mängd. EU fokuserar istället på an-
del återvunnen mängd i förhållande till uppkom-
men mängd vilket innebär att mätningen sker ef-
ter avfallsbehandlingen istället. 

Matavfallet måste hålla mycket hög kvalité så att 
inte föroreningar hamnar i restprodukten och se-
dan sprids på åkermark. Därför ställer AÖS krav 
på att matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 
procent.  
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Underjordsbehållare vid  
Lillegården i Skövde 

Fler och fler underjordsbehållare  

Underjordsbehållare blir allt vanligare i AÖS om-
råde. De återfinns främst vid flerfamiljshus men 
även vid förskolor och andra kommunala anlägg-
ningar. En underjordsbehållare är en nedgrävd 
behållare med en inkastanordning ovan jord. Be-
hållaren töms genom att den lyfts upp med en 
kranbil.  

Är underjordsbehållaren rätt placerad och inne-
hållet rätt sorterat är det ett bra alternativ till 
vanliga containrar. Tyvärr visar plockanalyser att 
samma problem med bristande sorteringskvalité 
uppstår i underjordsbehållare som i andra ge-
mensamma behållare.  

AÖS har tillsammans med Högskolan i Skövde ut-
vecklat teknik för individuell sorteringsmätning 
även i underjordsbehållare och nu söks fastig-
hetsägare som vill vara med och testa tekniken.  

Plockanalys restavfall på ÅVC  

Även på återvinningscentralerna behöver sorte-
ringskvalitén förbättras och då handlar det i 
första hand om brännbart restavfall. Plockana-
lyser under året visar att mellan 20-45 procent av 
det brännbara restavfallet är felsorterat.  

Hushållsavfall (som borde ligga i sopkärlet) och 
förpackningar är den övervägande delen felsor-
terat material men även textiler, träavfall, elekt-
ronik och farligt avfall läggs i brännbart.  

Felsorteringarna påverkar inte bara återvinnings-
graden utan även miljön i form av fler transpor-
ter. Felsorteringarna leder också till onödiga och 
dyra behandlingskostnader som beräknas uppgå 
till ca 1,5 mnkr per år.  

För att komma tillrätta med felsorteringarna 
startas under 2020 ett projekt på Falköpings ÅVC 
som innebär att inga säckar får slängas i contai-
nern för brännbart. Allt innehåll i säckarna måste 
sorteras och läggas i rätt container för vidare be-
handling. 

 
493 kg… 

 
…avfall per invånare och år hanterades 

av AÖS under 2019. 
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  Grönt kort på Odenslund i Gullspångs kommun 

Den sjätte anläggningen i AÖS område har under 
året förberetts för Grönt kort och det är 
Odenslunds ÅVC i Gullspångs kommun. Odens-
lund blir första Grönt kort-anläggning med våg 
som ska väga kundernas avfall i syfte är att 
kunna fakturera företag som tecknat grönt kort. 

Förberedelserna har dock försenats bland annat 
för att kameratillståndet dröjt. Anläggningen är 
därför inte klar att starta som planerat före års-
skiftet. Start beräknas istället under första kvar-
talet 2020.  

Totalt sett har ca 7 300 kunder Grönt kort i Hjo, 
Karlsborg, Timmersdala, Töreboda och Värsås.  

Fortsatt utbyggnad av Grönt kort 

Utbyggnaden av Grönt kort ska på sikt ske till 
samtliga anläggningar i AÖS medlemskommuner. 
Grönt kort ska byggas som standardlösning och 
ersätter därmed den traditionella driftsformen 
för ÅVC.  

För närvarande är det oklart vilken ÅVC som står 
i tur att byggas om för Grönt kort. Yttre faktorer 
såsom sluttäckning av deponimark vid ÅVC, dis-
kussioner om nya platser för ÅVC:er och överta-
gande från entreprenörer är knutar som behöver 
lösas.  

AÖS arbetar med dessa frågor parallellt och så 
fort en lösning är klar går också arbetet med 
Grönt kort igång för aktuell ÅVC.  

12 042
9 498 10 108

8 498
10 047

14 263

21 553

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Besök per veckodag och år 

Besök med Grönt kort 

I tabellen nedan visas antal besök per veckodag och år med Grönt kort. Under 2019 gjordes 86 239 besök 
med Grönt kort på ÅVC.  

Många kunder väljer att besöka återvinningscentralen på söndagar vilket de har möjlighet till med Grönt 
kort. Kundernas besöksmönster visar att behovet av bemannade öppettider minskar med Grönt kort. 
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GRATTIS HJO ÅVC ! 
 
I undersökningen ”Kritik på teknik” som genomförts i 102 kommuner hamnar Hjo 
återvinningscentral på förstaplatsen. Det är Hjo-borna som har fått sätta betyg på 

avfallshanteringen i kommunen. 

Framgångsfaktorer 

Skyltar och informationsblad i all ära. Det per-
sonliga mötet ger så mycket bättre resultat, sä-
ger Andreas och Seppo som arbetar på återvin-
ningscentralen i Hjo. De jobbar aktivt med att 
möta kunderna som kommer till ÅVC:n och hjäl-
per dem att sortera rätt.  
 
En avfallsfraktion som har extra mycket fokus är 
brännbart restavfall där sorteringen kan bli be-
tydligt bättre. På vissa ÅVC är felsorteringen näs-
tan 50 procent. I Hjo är ca 80 procent rätt sorte-
rat men Andreas och Seppo tror att det kan bli 
bättre.  
 
Minskad felsortering ger lägre kostnader så en-
kelt är det konstaterar Andreas och Seppo. 
 

Grönt kort är också en bidragande orsak till det 
höga betyget av Hjo-borna. Idag är det drygt 
1 800 kunder som har Grönt kort och därmed 
tillgång till återvinningscentralen alla dagar i 
veckan mellan kl. 7-21.  

 
Kritik på teknik är en redovisning av med-
borgarnas bedömningar av kommunens ser-
vice när det gäller gator, parker, vatten/av-
lopp samt sophämtning och avfallshantering. 
 
Undersökningen baseras på enkäter till med-
borgarna i respektive kommun, och genom-
förs vart tredje år på uppdrag av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mer fakturering i egen regi 

Under hösten har Karlsborgs kundregister för 
fakturering av sophämtning etc. flyttats till AÖS 
egen kundtjänst. Under 2020 kommer ytterligare 
två kundregister konverteras och slutligen år 
2021 kommer all fakturering att ske i egen regi.  

Syftet är bland annat att få bättre kontroll på 
kundregistret och säkerställa likställighetsprinci-
pen gentemot kund. 

 

Elektroniska fakturor 

Drygt en tredjedel av alla kundfakturor som 
skickas inom AÖS är elektroniska. Med elektro-
niska fakturor avses e-faktura till Internetbank el-
ler digital brevlåda, elektroniska fakturor till före-
tag eller e-postfaktura.  

Andelen elektroniska fakturor ökar hela tiden 
och vi strävar efter att fler kunder väljer elektro-
niska alternativ framför pappersfaktura. Det är 
betydligt lägre distributionskostnad för e-faktu-
ror jämfört med att skicka pappersfakturor. 

 

Medarbetarenkät 2019 

Resultatet för 2019 uppgår till 79. Det är en klar 
förbättring jämfört med förra undersökningen 
2017 där resultatet var 58. Årets mätning visar 
att inom alla delar (kontor, sophämtning och 
ÅVC) har det skett en ökning av nöjdheten. Den 
största ökningen står sophämtningen för, från 46 
till 71. Det är framför allt nöjdheten med ledar-
skapet och arbetsmiljön som har ökat markant. 
 
När den förra undersökningen genomfördes var 
det i ett skede med mycket förändringar både or-
ganisatoriska och personella. Den nya organisat-
ionen är nu etablerad och det visar sig i den nya 
mätningen. 

 

Undersökningen visar liksom i den förra under-
sökningen att det förekommer situationer där 
kunder uppträder hotfullt. Det är tyvärr återkom-
mande och är en del av vardagen för framförallt 
personal på ÅVC, inte bara inom AÖS, utan i hela 
landet. Kurser i hur hotfulla situationer kan han-
teras har erbjudits till medarbetare inom ÅVC.  

I medarbetarenkäten ombads alla att beskriva 
AÖS med tre ord. Orden har sammanställts i bil-
den nedan. De mest förekommande orden är 
störst och storleken på orden minskar ju färre 
gånger de förekommer. 

Du vet väl att… 
 
…du kan få din sophämtningsfaktura elektroniskt  

direkt till internetbanken? 
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Väsentliga personalförhållanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av sjukfrånvaro (anges i % av total arbetad tid) 2019 2018 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 5,7 % 4,4 % 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 27,4 % 41,1% 

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,3 % 8,5 % 

Sjukfrånvaro för män 4,1 % 2,5 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 6,0 % 4,6 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 5,2 % 2,3 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 5,9 % 6,1 % 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 
5,7 procent vilket är en ökning med 1,3 procent 
jämfört med samma period föregående år.  

En förklaring till att sjukfrånvaron ökat kan vara 
att många medarbetare har barn i förskola och 
skola vilket utsätter dem för smitta i högre ut-
sträckning än de som inte har yngre barn.  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Andel kvinnor och män i olika verksamheter

Kvinnor

Män

Medarbetare 

Antalet tillsvidareanställda i AÖS uppgår till 59 st 
vilket är en ökning med en person jämfört med 
föregående år. Medelåldern för de anställda är 
46 år. 

Andelen kvinnor uppgår till 36 procent och 
männen till 64 procent. Det är framför allt inom 
verksamheterna sophämtning och 
återvinningscentraler som andelen kvinnor är 
lägre. 

Kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjning är en utmaning inom både 
sophämtning och ÅVC. Det beror bland annat på 
att efterfrågan på chaufförer är stor på grund av 
högkonjunktur men även för att kraven för de yr-
kesrollerna är högre än tidigare.  

De senaste tio åren har det skett en tydlig för-
ändring av rollerna inom AÖS. Vid nyrekrytering 
bedöms i allt högre grad till exempel den arbets-
sökandes serviceförmåga och sociala kompetens 
vid sidan av den grundläggande yrkeskunskapen. 
Exempel på nytt inslag i fortbildningen av medar-
betarna är retorikutbildning. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

Nedan följer en avstämning av AÖS mål och  
måluppfyllelse för år 2019. Målen är grupperade  
utifrån de perspektiv de tillhör 

 

Mål och måluppfyllelse 2019 

 

 

 

 

 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

 
Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet 
 

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Ansluta fler fastighetsägare till insamling av matavfall 
med syfte att nå den nationella målsättningen om att 
samla in 50 % av allt matavfall som uppstår senast år 
2020. 
 

 
Målet är uppnått. 
AÖS samlar in 50,1 % av det matavfall som uppstår.  
 
 

 
Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 procent. 
 

 
Målet är inte uppnått.  
Vid kvalitetskontroller konstateras att renhetsgraden 
hos enskilda fastighetsägare understiger 98 procent. 
 

 
Abonnemang ska ändras för de kunder som inte uppnår 
98 procents renhetsgrad för matavfall. 
 

 
Målet är uppnått.  
Kunder som inte uppnått 98 procents renhetsgrad har 
rättat sin felaktiga sortering eller valt att ändra sitt 
abonnemang. 
 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

 
Lokalt omhändertagande av avfall i så stor ut-
sträckning som möjligt 
 

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
5 % av slammet från enskilda avloppsanläggningar hante-
ras lokalt via avvattning. 
 

 
Målet är inte uppnått. 
Till följd av pågående teknikutveckling har 2,7 % slam 
avvattnats. 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund
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Kund 
Övergripande mål 

 
Aktuell och lättillgänglig information om AÖS miljö-
drivna avfallshantering och kundens bidrag till 
denna  
(”alla måste förstå – alla måste vara med”) 
 

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Nöjd kundindex ska vara minst 85 %. 
 

 
Ej aktuellt 2019.  
Senaste kundundersökningen genomfördes 2017 och re-
sultatet uppgick till 83 % nöjda kunder. 
Nästa undersökning genomförs år 2020 och fram till dess 
genomförs åtgärder för att försöka förbättra resultatet 
samt bidra till att det övergripande målet nås. 
 

Kund 
Övergripande mål 

 
God service och hög tillgänglighet 
 

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Grönt kort införs på minst en ÅVC. 

 
Målet är inte uppnått. 
Införande av Grönt kort vid Odenslunds ÅVC har blivit för-
senat och beräknas komma igång under första kvartalet 
2020. 
 

Medarbetare 
Övergripande mål 

 
Vara en attraktiv arbetsgivare 
 

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara minst 85. 

 
Målet är inte uppnått. 
Resultatet i enkäten uppgår till 79. Det är en klar förbätt-
ring jämfört med förra undersökningen som var 58.  
 

Ekonomi 
Övergripande mål 

 
Ekonomi i balans 
 

Mål 2019 Måluppfyllelse 
 
Soliditeten understiger inte 35 %. 
 

 
Målet är uppnått.  
Soliditeten är 48 % och överstiger därmed det finansiella 
målet. 
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Årets resultat 

Resultatet för året är negativt -5,4 mnkr. Det är 
4,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 
om -9,8 mnkr. Soliditeten uppgår till 48 procent 
vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. 

Till år 2019 genomfördes den första av flera pla-
nerade taxehöjningar för att minska det ekono-
miska underskottet. Enligt den plan som presen-
terats för direktionen beräknas ekonomin vara i 
balans till år 2024.  

Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 
121,8 mnkr vilket är mer än förväntat och 
överstiger budget med 6,4 mnkr. Intäkterna för 
sophämtning blev betydligt högre än väntat och 
det beror främst på att miljöavgifterna från 
flerbostadshus som inte sorterar matavfall 
överstiger budget med 3 mnkr.  

Intäkterna på ÅVC, som främst består av 
försäljning av återvinningsmaterial, har ökat 
jämfört med föregående år vilket beror på att 
försäljningspriset på trä och skrot har höjts.  

Övriga intäkter från sluttäckning och mottagande 
av verksamhetsavfall uppgår till 13,7 mnkr. 

Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår 
till 127,0 mnkr och det är 1,9 mnkr mer än bud-
geterat. Det är främst i verksamheten återvin-
ningscentraler som kostnaderna överstiger bud-
get. Kostnaderna på ÅVC överstiger budget med 
2,3 mnkr och det beror främst på ökade 
kostnader för transporter, höga 
reparationskostnader för fordon samt 
oförutsedda poster vid installation av Grönt kort 
i Odenslund. I samband med iordningställandet 
av Grönt kort vid Odenslunds ÅVC har anlägg-
ningen utrustats med dynamisk våg och fordons-
identifikation. Vågen ingår i ett försöksprojekt 
som enligt uttryckliga önskemål syftar till att 
möjliggöra kontrollerad mottagning av små av-
fallsmängder från mindre lokala företag till kost-
nadstäckande avgifter.  

Kostnader för insamlingsverksamheten 
(sophämtning och slamsugning) går något bättre 
än budget ca 400 tkr. Kostnader för 
sluttäckningsarbetet uppgår till 13 mnkr och är 
kostnadsneutral då intäkter och kostnader är 
lika stora.  

Hantering av verksamhetsavfall går med 160 tkr 
i förlust vilket innebär att mottagningsavgifterna 
behöver höjas under 2020.  

 

24%

4%

47%

25%

Fördelning av kostnadsslag 

Personal

Avskrivningar

Entreprenader

Övrigt

34%

47%

12%
5% 2%

Fördelning intäkter

Grundavgifter

Hämtningsavgifter

Slamsugning

Återvinningscentraler

Övrigt

Fördelning av intäkter och kostnader för renhållningsuppdraget 

Den största andelen av AÖS intäkter utgörs av grundavgifter, avgifter för sophämtning och tömning av 
små avloppsanläggningar. Fem procent av intäkterna kommer från mottagning och försäljning av 
återvinningsmaterial på ÅVC. Övrigt är en samlingspost för exempelvis lönebidrag och 
försäkringsersättningar. 

De största kostnaderna utgörs av entreprenadskostnader för sophämtning, återvinningscentraler och 
tömning av små avloppsanläggningar. 
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Balanskravsresultat 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Balanskravsutredning 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen -5 383 -11 602 -8 827 

- samtliga realisationsvinster -478 -140 0 

+ 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 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -5 861 -11 742 -8 827 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Årets balanskravsresultat -5 861 -11 742 -8 827 

Inför utbyggnaden beräknades kostnaderna öka 
med 50 procent men prognosen visar snarare 
att kostnaderna ökat med ungefär hälften. 
Avgifterna har från år 2019 börjat höjas och 
kommer fortsatt föreslås höjas stegvis för att 
kompensera för de ökade kostnaderna. Enligt 
plan ska resultat i balans uppnås år 2024. 

I takt med att det egna kapitalet förbrukas mins-
kar möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl 
för att inte återställa det egna kapitalet. Reg-
lerna för god ekonomisk hushållning blir därige-
nom åter aktuella. 

 

 

Balanskravsutredning 

Årets resultat efter balanskravsutredning är -5,8 
mnkr. AÖS har fortsatt en god finansiell ställning 
med en soliditet klart över målet i 
verksamhetsplanen och eget kapital som uppgår 
till 37,9 mnkr. Med anledning av den goda 
finansiella ställningen bedöms det finnas 
synnerliga skäl att inte återställa det negativa 
resultatet. 

Direktionen för AÖS har sedan 2012 årligen 
beslutat att inte återställa de negativa resultaten 
som härrör sig från den stora verksamhets-
utökning som insamling av matavfall innebär. 
Det egna kapitalet har använts för att finansiera 
utbyggnaden samtidigt som avgifterna varit 
oförändrade.  
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 
Ekonomisk översikt 2014-2019 
 
 
Resultaträkning 
 

(Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

       
Intäkter 135 484 121 579 122 082 118 1742) 83 383 80 1951) 
       
Kostnader -140 865 -133 186 -130 918 -126 7702) -87 300 -86 4161) 
       
Ränteintäkter 2 7 10 4 42 308 
       
Räntekostnader -4 -2 -1 -18 -26 -2 
       
Årets resultat -5 383 -11 602 -8 827 -8 610 -3 901 -5 915 

 

1) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Skara kommuns medlemskap. 
2) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Gullspångs och Mariestads kommuners medlemskap 

 

 

Balansräkning 
 

(Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

       
Anläggningstillgångar 23 953 20 066 20 820 21 333 7 867 7 048 
       
Omsättningstillgångar 55 125 63 328 66 573 71 336 60 647 66 071 
       
Eget kapital 37 926 43 309 54 911 63 738 51 037 54 938 
       
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 
       
Kortfristiga skulder 41 152 40 085 32 482 28 931 17 478 18 181 
       
Ställda panter 0 0 0 0 0 0 
       
Ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0 0 
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Fem verksamhetsår i sammandrag 
 
 
 

(Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 
      
Verksamhetens intäkter 135 484 121 579 122 082 118 1741) 83 383  
      
Verksamhetens kostnader -140 865 -133 186 -130 918 -126 7701) -87 300  
      
Finansnetto -2 5 10 -13 16 
      
Årets resultat  -5 383 -11 602 -8 827 -8 610 -3 901 
      
Resultatutveckling -4,0% -9,5% -7,2% -7,3% -4,7% 
      
Likvida medel  29 795 31 487 32 215 40 368 37 811 
      
Kassalikviditet 134% 158% 205% 247% 347% 
      
Eget kapital  37 926 43 309 54 911 63 738 51 037 
      
Soliditet (%) 48% 52% 63% 69% 75% 
      
Antal anställda 59 58 54 552) 31 

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Gullspångs och Mariestads kommuners medlemskap 
2) Antal anställda ökade till följd av Gullspångs och Mariestads kommuners medlemskap 
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Förväntad utveckling 
 

  

Nytt avfallsdirektiv från EU  

EU har beslutat om en rad ändringar inom av-
fallsområdet. Ändringarna ska implementeras i 
svensk lagstiftning från och med 5 juli 2020. 
Förändringarna syftar främst till att minska de 
totala avfallsmängderna, säkerställa återvinning 
av hög kvalitet samt få bort skillnader mellan 
EU-länderna när det gäller avfallshantering. 

Bland annat ska matavfall samlas in separat och 
avfall ska materialåtervinnas i större utsträck-
ning. Återvinningsmålen är högt ställda och det 
kommer att krävas hårt arbete för att kunna nå 
dem. 

För invånarna i AÖS medlemskommuner inne-
bär det mer och noggrannare sortering. 

 
 

Bostadsnära insamling av förpackningar  

Regeringen har fattat beslut om ändringar i för-
ordningen om producentansvar för förpack-
ningar och returpapper. Syftet är att underlätta 
för hushållen att källsortera sina förpackningar.  

Införandet sker successivt så att 2021 ska 60 pro-
cent av alla bostadsfastigheter erbjudas en in-
samlingsplats nära huset eller i kvarteret. Från 
2025 ska alla bostäder erbjudas den möjligheten. 
Idag sker insamlingen främst via återvinnings-
stationer. 

Det är fortsatt producenterna som ansvarar för 
insamlingen och det är i dagsläget oklart hur in-
samlingssystemet kommer att se ut i kommu-
nerna. Naturvårdsverket har tillsyn över produ-
centansvaret och godkänner system för in-
samlingen.  

För invånare och verksamheter gäller fortfarande 
ansvar för att sortera sitt avfall och lämna allt 
som går till återvinning.  

AÖS direktion har beslutat att inte inleda något 
samarbete med förpackningsindustrin om in-
samling av förpackningar såvida inte full kost-
nadstäckning kan garanteras. 

 

Skatt på avfallsförbränning 

Regeringen har beslutat att införa skatt på av-
fallsförbränning från och med 1 april 2020. Syftet 
är att minska avfallsmängderna, främja återvin-
ning och gynna de företag som satsar på cirku-
lära affärsmodeller enligt regeringen.  

Lagrådet har kritiserat skatten eftersom de anser 
att den kommer att träffa konsumenterna som 
är sist i ledet. För att nå minskade avfallsmäng-
der borde skatten istället sikta högre upp i ked-
jan och beskatta producenterna av olika produk-
ter. 

Skatten för år 2020 är 75 kr per ton och kommer 
att trappas upp stegvis till 100 kr per ton 2021 
och 125 kr per ton 2022. För AÖS del innebär det 
ökade kostnader med 3,2 mnkr under 2020.  

Beslut om införande av skatten fattades i decem-
ber av regeringen och då var avfallstaxan för 
2020 redan beslutad i medlemskommunerna. 
Därför har avgifterna inte justerats för att möta 
de ökade kostnaderna. 

 
Sidlastning i Mariestad 

Planeringen för sidlastning i Mariestad har på-
börjats under hösten. Hittills kan konstateras att 
sidlastande fordon kommer kunna användas i 
större delen av Mariestads inner- och ytterområ-
den, dock kommer fortfarande centrumkärnan 
och industriområden hanteras av baklastande 
sopbilar. 

Fördelarna med sidlastning är att det blir mer 
kostnadseffektivt då en chaufför behövs istället 
för två som idag. Generellt innebär fordonstypen 
också att fler kärl kan tömmas. En annan fördel 
är att arbetsmiljön blir bättre eftersom chauffö-
ren sitter kvar i bilen istället för att hoppa in och 
ut som i ett baklastande fordon. Det är också 
säkrare för chaufförerna att tömma kärl på 
landsväg då de sitter kvar i bilen vid tömning. 

Införandet av sidlastning kan innebära viss kund-
påverkan i form av ändrade hämtningsdagar och 
att placeringen av kärl ändras. 
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Sortera säcken 

Som en konsekvens av både kommande avfallsdirektiv och krav på kostnadsbesparingar har AÖS under 
året genomfört plockanalyser i fraktionen brännbart på ÅVC. Generellt sett kan man konstatera att sorte-
ringskvalitén kan bli bättre eftersom mellan 20 - 45 procent är felsorterat. Förpackningar och hushållsav-
fall är den övervägande delen felsorterat material men även textiler och trä finns liksom mindre mängder 
elektronik och farligt avfall.  

Felsorteringarna påverkar inte bara återvinningsgraden utan även miljön i form av transporter och försvå-
rad avfallsbehandling. Ekonomiskt påverkas behandlingskostnaden och därtill kommer förbränningsskat-
ten som börjar tas ut under 2020. 

För att höja sorteringskvalitén och minska behandlingskostnaderna kommer ett pilotprojekt ”Sortera 
säcken” att genomföras på Falevi och Stenstorps ÅVC i början av 2020 vilket innebär att kunden måste sor-
tera allt sitt avfall på ÅVC i rätt behållare. Det kommer inte vara tillåtet att lämna avfallet i säckar. 

Det förväntade resultatet av pilotprojektet är minskade transport- och behandlingskostnader samt för-
enklad återvinning i behandlingsledet. Resultatet kommer att utvärderas och ligga till grund för eventuellt 
beslut om att utvidga metoden till ytterligare återvinningscentraler. 
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Resultaträkning 

 
 
 

Tkr  Not 2019-12-31 Budget 
2019 

2018-12-31 

  
   

Intäkter 
 

   
Grund- och hämtningsavgifter 

 
113 468 109 855 97 216 

Övriga intäkter 1 22 016 8 295 24 363 
Summa intäkter 

 
135 484 118 150 121 579   

   
Kostnader 

 
   

Övriga externa kostnader  2, 3 -102 301 -88 140 -95 747 
Personalkostnader 4 -33 040 -34 050 -31 805  
Avskrivningar 5 -5 524 -5 810 -5 634 
Summa kostnader 

 
-140 865 -128 000 -133 186   

   
Summa verksamhetens nettokostnader 

 
-5 381 -9 850 -11 607   

     
   

Finansnetto 
 

   
Ränteintäkter 

 
2  7 

Räntekostnader 
 

-4  -2   
   

ÅRETS RESULTAT 
 

-5 383 -9 850 -11 602 
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Balansräkning 
Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 
  

  
TILLGÅNGAR 

 
  

  
  

Anläggningstillgångar 
 

  
Materiella anläggningstillgångar    
Fastigheter 6 4 144 4 784 
Maskiner 7 1 256 2 124 
Inventarier 8 2 898 1 871 
Bilar och andra transportmedel 9 15 655 11 287 
Summa anläggningstillgångar 

 
23 953 20 066   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

Kundfordringar   22 804 27 372 
Övriga fordringar 

 
0 2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

2 526 4 467 
Kassa och bank   29 795 31 487 
Summa omsättningstillgångar 

 
55 125 63 328   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
79 078 83 394   

    
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Eget kapital 

 
43 309 54 911 

Årets resultat 
 

-5 383 -11 602 
Summa eget kapital 

 
37 926 43 309 

    
Skulder 

 
  

Kortfristiga skulder 
 

  
Leverantörsskulder 

 
22 492 24 697 

Övriga skulder 10 4 960 3 283 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 13 700 12 105 
Summa kortfristiga skulder 

 
41 152 40 085   

  
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
79 078 83 394 
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Kassaflödesanalys 
 

Tkr 2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31  

  
Den löpande verksamheten    

  
Årets resultat -5 383 -11 602 
Justering för av- och nedskrivningar 5 524 5 634 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 141 -5 968  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 6 509 2 517 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 066 7 605 
Medel från den löpande verksamheten 7 716 4 154  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 293 -4 882 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 884  
Medel från investeringsverksamheten -9 409 -4 882  

   
  

Finansieringsverksamheten    
  

Medel från finansieringsverksamheten 0 0  
   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -1 693 -728  
  

Likvida medel vid årets början 31 487 32 215 
Likvida medel vid årets slut 29 794 31 487 
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Noter och tilläggsupplysningar 
 
Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2108:597) om kommunal bokföring och redovisning med 
beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har 
skett efter bokföringsmässiga grunder.  

 

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. 

 

Pensioner 
Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.  Premier för pensioner tryg-
gas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år. 

 

Avskrivning 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 

 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponent-
avskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.  
 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 
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Noter (tkr)  

 
Not 1 Övriga intäkter 2019-12-31 2018-12-31   

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 6 092 5 546 
Intäkter kommersiell verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) * 13 700 17 251 
Realisationsvinst 478 140 
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 1 745 1 427 
Summa 22 015 24 364 

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

 

 

Not 2 Ersättning till revisorerna 2019-12-31 2018-12-31   
 

PwC   
Revisionsuppdraget 30 50 
Summa 30 50 

 

 

Not 3 Övriga externa kostnader 2019-12-31 2018-12-31   
 

Entreprenader* 67 155 61 572 
Konsulttjänster 980 1 307 
Lokal- och markhyror 1 655 1 685 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 887 861 
Bränsle, energi och vatten 3 463 3 670 
Transporter 4 702 2 826 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 3 877 1 851 
Inköp av förbrukningsinventarier och material 6 285 7 759 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 4 677 5 197 
Administrationskostnader 6 842 6 719 
Övriga verksamhetskostnader 1 778 2 299 
Summa 102 301 95 746 

 
*Entreprenad för tömning av små avloppsanläggningar i Falköping har tillkommit år 2019. 
 

 

Not 4 Personalkostnader 2019-12-31 2018-12-31   
 

Arvoden 259 278 
Löner 22 780 21 706 
Kostnadsersättningar 44 69  
Sociala avgifter 7 942 7 068 
Pensionskostnader 1 560 2 163 
Personalsociala kostnader 455 521 
Summa 33 040 31 805 
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Not 5 Avskrivningar  2019-12-31 2018-12-31   
 

Fastigheter 641 641 
Maskiner 868 994 
Inventarier 516 277 
Bilar och andra transportmedel 3 499 3 723 
Summa 5 524 5 635 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Fastigheter 11 11 
Maskiner, inventarier och fordon 6 6 

 

 

Not 6 Fastigheter 2019-12-31 2018-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Årets investering   
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 800 -1 159 
Årets avskrivningar -641 -641 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -2 441 -1 800 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 4 143 4 784 

 

 

Not 7 Maskiner 2019-12-31 2018-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 10 025 10 025 
Årets investering   
Summa utgående anskaffningsvärden 10 025 10 025 
Ingående ackumulerade avskrivningar -7 901 -6 907 
Årets avskrivningar -868 -994 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -8 769 -7 901 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 1 256 2 124 

 

 

Not 8 Inventarier 2019-12-31 2018-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 3 945 3 148 
Årets investering 1 542 797 
Summa utgående anskaffningsvärden 5 487 3 945 
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 074 -1 796 
Årets avskrivningar -516 -277 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -2 590 -2 073 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 2 897 1 872 
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Not 9 Bilar och andra transportmedel 2019-12-31 2018-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 31 980 27 894 
Årets investering 8 751 4 085 
Försäljningar och utrangeringar -8 136 0 
Summa utgående anskaffningsvärden 32 595 31 979 
Ingående ackumulerade avskrivningar -20 692 -16 969 
Försäljningar och utrangeringar 7 252 0 
Årets avskrivningar -3 499 -3 723 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -16 939 -20 692 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 15 656 11 287 

 
 

Not 10 Övriga skulder 2019-12-31 2018-12-31   
 

Momsskuld 3 946 2 259 
Sociala avgifter 555 559 
Personalens källskatt  459 465 
Summa 4 960 3 283 

 
 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31  
 

Upplupna löner 341 364 
Upplupna semesterlöner 2 312 2 681 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 962 875 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 370 178 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 715 8 007 
Summa 13 700 12 105 
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Drift- och investeringsredovisning 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

Mnkr 2019 Budget 2018 2019 Budget 2018 Intäkter Kostnader 

Direktion 0 0 0 0,4 0,6 0,5 0 0,2 

Administration 0,6 0,5 0,7 18,2 18,0 17,5 0,1 -0,2 

ÅVC 6,8 4,7 5,9 38,1 35,8 34,0 2,1 -2,3 

Enskilda avlopp 14,4 14,4 10,2 13,8 13,6 9,4 0 -0,2 

Sophämtning 99,9 95,8 87,4 56,5 57,1 54,3 4,1 0,6 

Fastighetsnära ins. 0 0 1,1 0 0 0,9 0 0 

Sluttäckning 13,0 2,1 15,0 13,0 2,1 15,0 10,9 -10,9 

Verksamhetsavfall 0,7 0,7 1,2 0,8 0,8 1,4 0 0 

Summa 135,5 118,2 121,5 140,9 127,9 133,1 17,3 -13,0 

Investeringar (mnkr) 2019 2018 

Fastigheter 0 0 

Maskiner 0 0 

Inventarier 1,5 8,0 

Bilar och andra transportmedel 8,8 4,1 

Summa 10,3 4,9 

Investeringsredovisning 

För att ersätta de gasbilar som såldes under våren har tre nya sopbilar köpts in för 6,9 mnkr. Lastbilen på 
Risängen i Skövde har bytts ut mot en ny för 1,9 mnkr. Även en teleskoplastare har beställts till ÅVC i 
Falköping med levererans i början av 2020. De flesta av AÖS återvinningscentraler har stora 
investeringsbehov då slitaget på anläggningarna är stort. Upprustning och iordningsställande av en ÅVC per 
år för Grönt kort är målsättningen för att klara den ökade kapacitet och säkerhet som krävs för att 
tillgodose kundernas behov. 

Driftredovisning 

Intäkterna från flerbostadshus som inte sorterar matavfall överstiger budget med 3 mnkr vilket är en 
bidragande orsak till att årets resultat är bättre än budget. Även intäkterna på ÅVC går över budget och det 
beror på att försäljningspriserna på skrot och trä ökat under året. På ÅVC överstiger kostnaderna budget 
och det beror främst på ökade reparations- och transportkostnader. Övriga verksamheter går 
kostnadsmässigt enligt budget. Verksamheten sluttäckning är kostnadsneutral då intäkter och kostnader är 
lika stora.  
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Bilaga – Avfallsstatistik 2019 
 
Avfallsmängder inom Sverige och EU 

Mängden hushållsavfall inom EU var i genomsnitt 487 kg per EU-medborgare 2017, vilket innebar än ökning 
på 7 kg mot året innan. I Sverige var behandlad mängd hushållsavfall 2018 enligt Avfall Sverige i genomsnitt 
466 kg/invånare, vilket innebar 7 kg/invånare lägre än 2017. Uppgifterna avser olika år men indikerar mins-
kande avfallsmängder i Sverige, detta trots att avfallsmängderna ökar inom EU.  

 

 

 

De totala avfallsmängderna i Sverige var för 2016 142 miljoner ton enligt Naturvårdsverket, varav 2,4 miljo-
ner ton var farligt avfall. Av detta kom 110 miljoner ton från gruvsektorn. Av övrigt uppkommit avfall (31,9 
miljoner ton) var 2,4 miljoner ton farligt avfall. Av dessa utgjorde den totala mängden icke-farligt avfall från 
hushåll en mindre del, 2,3 miljoner ton av 139,6 miljoner ton, dvs 1,7%.  Om gruvavfallet exkluderas är mot-
svarande siffra 2,3 miljoner ton av 29,6 miljoner ton, dvs 7,8%. Avfallsmängderna sammanställs vartannat 
år. Avfallsdata som avser 2018 rapporteras av Naturvårdsverket först under sommaren 2020. 
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Avfallsstatistik inom AÖS 

I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade och behandlade avfallsmängder inom AÖS. Samtlig statistik 
utöver mängder som återvinns, redovisas i kg/invånare. Detta görs för att få en översikt av utvecklingen 
utan att nya medlemskommuners mängder snedvrider bilden.  

Statistiken avser enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering ef-
tersom deras sortering av förpackningar inte ingår. Inte heller ingår den omfattade handeln med second-
hand-produkter och liknande utöver det som 
samlas in på AÖS anläggningar. 

Avfallstrappan till höger utgör EU:s vägledning 
kring hur produkter och avfall bör hanteras. Av-
fallstrappan verkar för att minska den totala 
mängden avfall och dess farlighet, öka återan-
vändningen och öka materialåtervinningen.  

 

 

Samarbeten för att främja återanvändning 

Vid AÖS återvinningscentraler finns samarbete 
med organisationer som samlar in hela och trasiga textilier. Den ökning av insamlad mängd som kunde no-
teras under 2018 har fortsatt under 2019. Myrornas verksamhet i Skaraborg upphörde 2018 och antalet 
insamlings-behållare för textiler i samhället i bedöms ha minskat, detta sammantaget kan ha lett till att fler 
väljer att åka med textilerna till AÖS återvinningscentraler. Ökningen kan även bero på att medvetenheten 
ökat om att all typ av textiler ska sorteras i denna insamling.  

Insamlad mängd textiler, i samarbete med Björkåfrihet, vid AÖS återvinningscentraler under 2019 blev 261 
ton eller 1,5 kg/invånare. Av dessa mängder gick 79% till återanvändning, 15% till återvinning och 6% skick-
ades till förbränning (2018 års fördelning). 

Vid samtliga större ÅVC som drivs i AÖS egen regi finns möjlighet att lämna saker för återanvändning som 
till exempel husgeråd och inredningsföremål. Mottagningen har skett i samma omfattning som föregående 
år. Mottagningen sker i samarbete med lokala second-handverksamheter. Insamlingen utgör ett komple-
ment till den redan stora marknaden av second-handverksamheter och liknande. Under 2019 togs totalt 
209 ton (1,2 kg/invånare) emot vid AÖS återvinningscentraler, vilket bedöms utgöra en mycket liten del av 
den återbruksverksamhet som finns i samhället idag.  

 

Insamling av avfall 

Mängden brännbart restavfall, både vad gäller mängden i de gröna kärlen vid fastigheten och vid återvin-
ningscentralerna har minskat. Att mängden brännbart insamlat med sopbil minskat per kommuninvånare 
samtidigt som mängden matavfall ökat per kommuninvånare visar på det arbete som pågått med att bygga 
ut insamling av matavfall inom kommunalförbundet.  
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Mängden brännbart restavfall minskar nu för första gången även vid AÖS återvinnings-centraler. Detta be-
döms ha att göra med tydligare skyltning, ökad närvaro av personal och samtal med kunder kring vad som 
ska läggas i brännbart restavfall. 

Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 492,6 avfall per invånare vilket innebär en tydlig 
ökning, jämfört med 2018, med + 10,5 kg/invånare eller +2,2%. Det är snarlikt ökningen av köpkraft. KPI 
ökade med under året med 1,8% baserat på årsmedel.   

Ökningen i avfallsmängd består främst i en kraftig ökning av mottagen mängd träavfall, +13,2 kg/invånare. 
Det träavfall som kommit in består till stor del av gamla trämöbler och träavfall från renoveringar. Sannolikt 
är det i kombination med ett negativt marknadsläge för träavfall under 2019, den milda vintern, ökade hus-
byggnationen och den generationsväxling som sker på bostadsmarknaden, där unga familjer tar över efter 
äldre som flyttat andra typer av boenden, som syns i statistiken.  

Insamlat avfall per metod 

Kg/inv 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Hämtat med sopbil, varav 197,3 204,8 208,6 207,9 206,4 207,7 

Brännbart restavfall 163,3 175,8 181,4 186,2 184,1 188,1 

Matavfall 34,0 29,0 27,2 21,7 22,3 19,6 

Matavfallskvarn, till tank 0,6 0,4 - - - - 

Lämnat på ÅVC1, varav 294,7 276,9 281,9 286,2 281,8 266,7 

Brännbart restavfall 63,5 68,0 67,9 67,9 71,8 68,0 

Träavfall 98,5 85,3 85,3 82,2 76,8 76,2 

Summa 492,6 482,1 490,5 494,1 488,2 474,4 

1. I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom trädgårdscontainrarna i Skara kommun 
samt ”Samlaren” etc. 

Hushållsavfall hämtat med sopbil inom AÖS minskade jämfört med 2018 med 7,5 kg/invånare.  Den totala 
mängden hushållsavfall hämtat via sopbil inom AÖS, 197 kg/invånare, är lägre än 2018 års riksgenomsnitt. 
Riksgenomsnittet 2018 var 216 kg/invånare, varav matavfallet utgjorde 38 kg/inv. 

Vid ÅVC har trots minskningen av brännbart restavfall, den totala mängden avfall insamlat vid återvinnings-
centralerna ökat tydligt. Mottagen mängd avfall vid återvinningscentraler som ökat sedan 2018 är främst 
(ändring under 2018 år inom parantes). 

- Träavfall: +13,2 kg/invånare (+0,0 kg/inv) 

- Trädgårdsavfall: +4,2 kg/invånare (-3,0 kg/inv) 

- Sten, kakel, porslin etc: +2,8 kg/invånare (-1,7 kg/inv) 

- Gips: +0,6 kg/invånare (-0,2 kg/inv) 
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Den totala ökningen av mottagning av avfall vid återvinningscentraler var +17,8 kg/invånare. Sannolikt har 
ökningen att göra med: 

- återvinningsmedarbetarna bedömer att avfall från flytt- och vindstädningar samt renoveringar 
ökar. Bedömningen är även att allt fler själva transporterar det avfall som uppkommer vid renove-
ringar. Ökningen är tydligast vid Falevi (Falköping), Bångahagen (Mariestad), Risängen (Skövde) 
och Borreboda (Töreboda). I de kommunerna med fler återvinningscentraler är ökningen tydligast i 
huvudtätorten, dvs Falköping respektive Skövde.   

- en bättre växtsäsong än 2018 och att allt fler, istället för att kompostera i egna trädgårdskompos-
ter, kört bort sitt trädgårdsavfall från sina tomter, 
 

Insamling av slam etc. från små avloppsanläggningar 

Under 2019 samlades totalt 47 136 kubikmeter slam in från små avloppsanläggningar. Mängden motsvarar 
270 kg/invånare. Mängden slam varierar över åren utifrån tömningstillfälle antalet budningar som skett 
osv. Mängdernas variation kan bero på förändring av typ av avlopp, användandegrad av sommarstugor, 
grundvattnets nivå, regnmängder och hur stora mängder ”bakvatten” slamföraren tar med sig. Från och 
med 2019 utförs slamtömningen i Falköping i enlighet med AÖS avtal vilket även det kan ha förändrat töm-
ningsrutiner mm och därmed även slammängderna. 

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. Typ av an-
läggning, anläggningens behov av tömning och avfallsslag som uppstår vid avloppsanläggningarna förändras 
nu i snabb takt. Samtidigt som detta sker minskar antalet kunder som har enskilt avlopp (små avloppsan-
läggningar), allt fler bildar samfälligheter och kopplar på sig mot det kommunala avloppet. Vad gäller be-
handlingsmetodik så har huvuddelen av slammet hanterats via avlämning direkt till reningsverken, en 
mindre mängd har avvattnats vid strategiska platser vid avloppsnätet eller har lagrats i gödselbrunnar och 
sprids på åkermark efter att det hygieniserats.  

Insamlad och avlämnad mängd slam från små avloppsanläggningar 

Kubikmeter  2019 2018 2017 2016 

Lämnat vid reningsverk 43 460 38 091 40 844 35 814 

Mobil avvattning, lämnat på VA-nätet 1 249 3 301 3 153 2 795 

Spridning på åkermark via gödselbrunn, varav 2 217 2 131 2 093 3 193 

Samtliga typer av slam  
(gödselbrunn i Falköping) 

2 217 2 045 2 063 3 193 

Enbart slam från slutna tankar  
(gödselbrunn i Töreboda) 

0 86 30 - 

Summa 43 926 43 523 46 090 41 802 
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Att inget slam från slutna tankar hanterats i gödselbrunnen i Töreboda beror främst på att uppstartsrutiner 
kring hygienisering och provtagning inte satt sig.  

Avvattningen av slam har varit mindre därför att fokus under året har varit att få ut tekniken även på andra 
platser än Falköpings tätort och att dialogen med kommunernas VA-enheter tar tid. Utifrån de erfarenheter 
som genererats under året har placeringen av avvattningen i förhållande till pumpstationer justerats och 
konstruktionen har behövts förändras något.   

 

Avfallsbehandling 

Samtidigt som mängderna avfall har ökat har 
även sättet att omhänderta avfallet förändrats 
på ett betydande sätt under de senaste drygt 40 
åren. Till höger redovisas hur behandlingen av 
hållshållens avfall förändrats i Sverige under 
åren. 

 

 

 

 

 

 

Avfallsbehandling av AÖS hanterade avfallsmängder 

Andelen av avfallet som materialåtervinns ökar över åren. Trots det utgör energiåtervinning fortfarande 
den främsta behandlingsformen.  

Under 2019 (2018 år siffror inom parantes) har det inom AÖS, utöver slam från små avloppsanläggningar, 
samlats in totalt 492,6 kg (482,1 kg) avfall per invånare. Av detta har:  

- 25,3 kg (23,0 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande 

- 75,7 kg (67,0 kg) materialåtervunnits biologiskt via rötning eller kompostering  

- 64,1 kg (61,6 kg) materialåtervunnits på annat sätt  

- 325,3 kg (329,1 kg) energiåtervunnits/använts som bränsle för produktion av värme och el 

- 1,0 kg (1,4 kg) skickats till deponering 
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För jämförelse så samlade förpacknings- och tidningsinsamlingen för Sverige under 2018 totalt in 63,5 
kg/invånare. Insamlande mängder var fördelade på avfallsslag enligt nedan. 

 
 

Omhändertagande av farligt avfall 

Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och impreg-
nerat träavfall.  

 

Mängd elavfall och annat farligt avfall vid återvinningscentraler 

Kg/inv 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Elavfall1 14,8 14,1 14,5 15,3 17,3 18,1 

Impregnerat träavfall 7,7 6,4 8,1 7,9 7,7 7,1 

Annat farligt avfall (FA)1 2,7 2,6 2,6 2,5 2,3 2,5 

Summa 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 och impregnerat trä, jämfört med 2018, har nu åter ökat upp till en nivå som kan ses som 
”normal” för AÖS.  

2019 tog AÖS emot 10,4 kg farligt avfall per invånare. I mängden ingår impregnerat trä och annat farligt av-
fall såsom färg, olja, kemikalier och asbest. AÖS tar därmed emot mer farligt avfall än Sverigemedel, vilken 
år 2018 var 7 kg/invånare. 

Stora delar av det farliga avfallet såsom tex färg och oljeavfall materialåtervinns medan impregnerat träav-
fall energiåtervinns och asbest deponeras. 
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Materialåtervinning 

Materialåtervinning delas upp i återvinning med biologisk behandling och annan materialåtervinning. Ex-
empel på biologisk behandling är rötning av matavfall och fallfrukt samt kompostering av trädgårdsavfall.  

 Sverigemedel 2018 AÖS 2018 AÖS 2019 

Biologisk behandling 72 kg/invånare 67 kg/invånare 76 kg/invånare 

Konstruktionsmaterial i anläggningsän-
damål 

14 kg/invånare 25 kg/invånare 28 kg/invånare 

Övrig materialåtervinning 146 kg/invånare 34 kg/invånare 36 kg/invånare 

Summa 232 kg/invånare   

Förpackningar och returpapper - 69 kg/invånare   

Elavfall inkl kylenheter, batterier  + 15 kg/invånare +15 kg/invånare 

Farligt avfall 
(vattenbaserad färg samt oljeavfall) 

 + 2 kg/invånare + 2 kg/invånare 

Jämförande värde mot AÖS övriga redo-
visning 

163 kg/invånare 143 kg/invånare 157 kg/invånare 

 

Biologisk behandling  

Utbyggnaden av insamling av matavfall har sett under ett stort antal år. Sedan 2010 har den insamlade 
mängden matavfall ökat från 600 ton till 6000 ton. I samband med årsskiftet 2018/2019 har utbyggnaden 
av matavfall nått samtliga permanenthushåll. Den kontinuerliga ökningen av ökad utsorterad mängd 
matavfall förvänts därmed framöver övergå till en mer stabil nivå. Utsorteringen av matavfall är frivillig, ca 
76% av hushållen sorterar sitt matavfall. Mängden trädgårdsavfall som tas emot från hushåll vid våra åter-
vinningscentraler varierar över åren. Mottagna mängder har åter ökat.  
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Övrig materialåtervinning 

Annan materialåtervinning är exempelvis återvinning av gips, metallskrot och användande av sten, kakel, 
porslin etc. i konstruktionsändamål vid sluttäckning.  

Under 2019 samlades totalt 64,1 kg/invånare in vid återvinnings-centralerna för annan återvinning än biolo-
gisk behandling. Detta innebär en ökning jämfört med tidigare år. Främst mottagningen av sten, kakel, 
porslin etc. har ökat (+2,8 kg/ invånare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiåtervinning 

Energiåtervinning innebär avfallsförbränning för att utvinna energin ur avfallet. Vid Värmekällan, Skövde 
värmeverks avfallsförbränning i Skövde, producerade under 2018 värme motsvarade 182 GWh samt el mot-
svarande 6,9 GWh.  Under 2018 var anläggningens totalt behandlade mängd avfall 58 610 ton. Större delen 
av denna mängd levererade av AÖS. Till värmekällan lämnades från AÖS detta år 31 354 ton brännbart av-
fall hämtat via sopbil samt 8 834 ton brännbart avfall insamlat vid AÖS återvinningscentraler.  

Träavfall men även brännbart restavfall från återvinningscentraler drivna av entreprenörer återvinningscen-
traler vid annan anläggning.  

Träavfall utgör och nyttiggörs vid fjärrvärmeanläggningar vars bränsle utgörs av träavfall och skogsflis/pel-
lets. Träavfallet ersätter därmed jungfruligt material från skogsavverkningar.  

Mängden träavfall som inkommit till återvinningscentralerna har kraftigt ökat under 2019. Trots det så fort-
sätter den totala mängden avfall till energiåtervinning att minska. 
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Mängd avfall till energiåtervinning/bränsle  

Kg/inv 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Brännbart via soptunna 163,3 175,8 181,4 186,2 184,1 188,1 

Brännbart på ÅVC 63,5 68,0 67,9 67,9 71,9 68,0 

Träavfall på ÅVC 98,5 85,3 85,3 82,2 76,8 76,2 

Summa 325,3 329,1 334,6 336,3 332,8 332,3 

 

Under 2018 lämnades det i Sverige 231 kg hushållsavfall per invånare till energiåtervinning, av detta ut-
gjorde insamlat brännbart restavfall via soptunna 178 kg/invånare. Mängden brännbart avfall per invånare 
som samlats in med sopbil har inom AÖS fortsatt att minska även under 2019, sannolikt till följd av den allt-
mer utökade insamlingen av matavfall.  

Vad gäller mängden brännbart restavfall på ÅVC har den för första gången minskat tydligt. Minskningen be-
döms ha skett till följd av de allt mer riktade samtal rörande felsorteringarna i brännbart restavfall som sker 
på återvinningscentralerna. Samtalen har skett till följd av en medveten strategi och uppsättandet av till-
läggskylten ”NEJ-tack” vid brännbart restavfall. Skylten beskriver vad som inte hör hemma i denna behål-
lare. 

 

Deponering  

Riksgenomsnittet på deponerade mängder från ÅVC för 2018 var 3 kg per invånare enligt Avfall Sveriges 
rapport ”Svensk avfallshantering, 2018”. Mängden avfall till deponi inom AÖS område omräknat till helår är 
1,0 kg per invånare vilket understiger riksgenomsnittet. Mängderna avfall som skickats till deponi har mins-
kat jämfört med 2018. Ser man tillbaka ett par år så har det skett en tydlig förändring av mängderna, detta 
har att göra med förändrad mottagning vid våra återvinningscentraler. Den tidigare deponifraktionen vid 
Skara, Mariestad och Gullspångs återvinningscentraler har ersatts av fraktioner för gips, isolering och kon-
struktionsmaterial (dvs samma sortering som funnits vid AÖS övriga anläggningar under längre tid).  

Mängd avfall till deponi 

Kg/inv 2019 2018 2017 2016** 2015 2014* 

Avfall till deponi 1,0 1,4 1,4 5,5 4,4 4,3 

SUMMA 1,0 1,4 1,4 5,5 4,4 4,3 

* Från och med 2014 ingår Skara kommuns mängder i siffrorna. 
** Från och med 2016 ingår Gullspångs och Mariestads kommuns mängder i siffrorna. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 100                                                   Dnr 2020/00179  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Tolkförmedling Väst 2019 
  

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 2019.    

Jäv 

Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av 
ärendet.      

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 2019.  
 
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. 
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Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda 
ledamöterna i direktionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.  

Behandling på sammanträdet 
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Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Tolkförmedling Väst 2019 
Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen 
för Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2019.             

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 2019.  
 
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 

2(2) 
 

 

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.  
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Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Tolkförmedling Väst år 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för 
Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2019.   

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 2019.  
 
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. 
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Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2019. 
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

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

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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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. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

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

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

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

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 
För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
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Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring.  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  

• arbetar miljömedvetet.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället.  

 

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

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

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

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

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

 

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

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

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

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

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

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

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

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

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

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

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

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

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

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

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

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

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

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

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

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

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

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

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

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

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

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

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

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

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

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

Ny webbplats 
Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 
I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

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

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Förlängt avtal 
På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

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

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

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 



21 (30) 
 

också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

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

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

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

  2019-12-31 2018-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    
Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    
Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    
Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    
Extraordinära poster  0 0 

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

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    
Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    
Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     
    

Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

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

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

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

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

    
Resultat    
Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

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

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    
Summa tillgångar  62 440 61 561 

    
    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

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

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  5 891  5 399  

    
Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    
Minskning kortfristiga skulder  -530  630  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 218  0  

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

    
Årets kassaflöde  689  5 019  

    
Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 
Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   
 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

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

    
 Anläggningstillgångar   

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

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   
 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   
 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   
 Balanserat resultat 26 676  21 381  

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

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

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

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

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

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

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

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 101                                                   Dnr 2020/00178  

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst att gälla från och med den 1 januari 2021.   

Jäv 

Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av 
ärendet.          

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst har upprättat ett förslag till ny förbundsordning med anledning 
av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit till förbundet. Man har därtill 
sett över ordningen med utgångspunkt i kommunallagen och även andra 
kommunalförbunds förbundsordningar.  
 
De förändringar som föreslås är:  

 Komplettering med de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs 

 Tillägg om att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal 

 Strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden 

 
Samtliga medlemmar har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Stads- 
och kommunjurister i Väst som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande 
som har bidragit till några av förändringarna i förslaget till ny förbundsordning.  
 
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade att anta förslaget till ny 
förbundsordning vid sitt sammanträde den 27 mars 2020 och har tillställt samtliga 
förbundsmedlemmar förslaget för antagande i respektive fullmäktige.  
 
Den nya förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 januari 2021.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau 169/20 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 
 
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst, § 401/20 – 
Förbundsordning 
 
Förslag till ny förbundsordning med ändringsmarkeringar 
 
Revideringskommentarer 
 
Tidplan för ansökningsprocess för nya medlemmar inklusive beslut om ny 
förbundsordning       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tolkförmedling Väst) 
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 Kristofer Svensson 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 

 

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 
Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny förbundsordning 

för Tolkförmedling Väst att gälla från och med den 1 januari 2021.           

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst har upprättat ett förslag till ny förbundsordning 

med anledning av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit 

till förbundet. Man har därtill sett över ordningen med utgångspunkt i 

kommunallagen och även andra kommunalförbunds 

förbundsordningar.  

De förändringar som föreslås är:  

- Komplettering med de ansökande medlemmarna Partille, 

Lysekil och Sotenäs 

- Tillägg om att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal 

- Strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden 

Samtliga medlemmar har getts möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 

kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av 

förändringarna i förslaget till ny förbundsordning.  

Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade att anta förslaget till 

ny förbundsordning vid sitt sammanträde den 27 mars 2020 och har 

tillställt samtliga förbundsmedlemmar förslaget för antagande i 

respektive fullmäktige.  

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 januari 

2021.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 
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Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 
 

Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst, § 401/20 

– Förbundsordning 

Förslag till ny förbundsordning med ändringsmarkeringar 

Revideringskommentarer 

Tidplan för ansökningsprocess för nya medlemmar inklusive beslut 

om ny förbundsordning         

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst  
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Sektor ledning 
Administrativa enheten 
Malin Eriksson 
administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny förbundsordning för 

Tolkförmedling Väst att gälla från och med 2021-01-01. 

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst har upprättat ett förslag till ny förbundsordning med 

anledning av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit till förbundet. 

Man har därtill sett över ordningen med utgångspunkt i kommunallagen och även 

andra kommunalförbunds förbundsordningar.  

De förändringar som föreslås är:  

- Komplettering med de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och 

Sotenäs 

- Tillägg om att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal 

- Strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden 

Samtliga medlemmar har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Stads- 

och kommunjurister i Väst som består av 14 kommunjurister har lämnat ett 

yttrande som har bidragit till några av förändringarna i förslaget till ny 

förbundsordning.  

Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade att anta förslaget till ny 

förbundsordning vid sitt sammanträde den 27 mars 2020 och har tillställt samtliga 

förbundsmedlemmar förslaget för antagande i respektive fullmäktige.  

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2020-04-17, Ny 

förbundsordning för Tolkförmedling Väst 
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Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst, § 401/20 – 

Förbundsordning 

Förslag till ny förbundsordning  med ändringsmarkeringar 

Revideringskommentarer 

Tidplan för ansökningsprocess för nya medlemmar inklusive beslut om ny 

förbundsordning 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Tolkförmedling Väst 





Dnr 20/0013-3 Bilaga 

 

Revideringskommentarer 
 

ED1: Ersätts av stycket ovan 

 

ED2: Information flyttad till § 6 

 

ED3: Information finns under § 10 

 

ED4: Informationen finns under § 5 

 

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

organisation. 

 

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

organisation.  

 

ED7: Tidigare § 17. 

 

ED8: Står under paragraf 19. 

 

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.  

 

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

arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 

 

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

 

ED12: Står under § 19. 
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Diarienummer: 

20/0013-3 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare  



 

Förbundsordning 2 (6) 

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

 

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

kommunalförbundet är Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen samt kommunerna 

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

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

Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

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

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

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

viceordförande utgör direktionens presidium.  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 

ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs 

Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i 

direktionen.[ED1] 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.[ED2] 

 

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

Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3]. 

 

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4] 

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare[ED5] 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
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6 § Mandattid [ED6] 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland 

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

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 

vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. [ED8] 

 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten. Sammanträden 

 

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

 

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

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

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

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

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbunds Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 

täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 

vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
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15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

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

borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

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

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

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i 

förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon 

av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska 

samråd ske med samtliga medlemmar.[ED10] 

 

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

 

Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 

utveckling. [ED12] 

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

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

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. Förbundet ska samråda med medlemmarna om 

budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast 

den 30 september före verksamhetsåret. 

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 

Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.  

 

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

verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem 

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

prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

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

för behandling i fullmäktige. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive 

medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

 

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

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

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

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

anpassats till det nya antalet medlemmar. 

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

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

förbundsordning. 

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ principerna i 10-12 §§ i denna 

förbundsordningen såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande 

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

utträdet. 

 

23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa Handlingarna ska revideras av förbundets 

revisorer vilka som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen  
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ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt 

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

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

Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

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

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

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

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

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 Region Västra Götaland. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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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    4 (5) 

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. 
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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. 
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Tidsplan 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde 

januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning. 

Process 
1. Ansökningsperiod för nya medlemmar 4 nov 2019 - 6 mars 2020 

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde

6. Val av representanter till direktionen

7. Inträde i förbundet

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

27 mars 2020 

10 april 2020 - 30 sept 2020 

hösten 2020 

okt - nov 2020 

1 jan 2021 

jan 2021 

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar
Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande 

kommuner i Västra Götalands län.  

Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt 

ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020. 

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst
Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram. 

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning
Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet 

medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.  

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige
Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya 

antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 30 september 2020. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning. 

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde
Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras 

om förbundets tjänster och verksamhet.  

6. Val av representanter till direktionen
Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets 

direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i 

medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande 

församling och styrelse. 
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7. Inträde i förbundet 
Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och 

översättningstjänster.  

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift 
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat 

på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ 

avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya 

medlemmar.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 102                                                   Dnr 2020/00149  

Partistöd till Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna 2020 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Moderaternas ansökan om partistöd 
för år 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Centerpartiets ansökan om partistöd 
för år 2020. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Liberalernas ansökan om partistöd 
för år 2020.   

Bakgrund 

Den 15 april 2020 inkom Moderaterna med en begäran om partistöd för innevarande år.  
Den 16 april 2020 inkom Centerpartiet med en begäran om partistöd för innevarande år. 
Den 23 mars 2020 inkom Liberalerna med en begäran om partistöd för innevarande år. 

 
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 

Förslagen överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets båda förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 150/20 
 
Protokollsutdrag ksau § 170/20 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16 
 
Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från Moderaterna,  
2020-04-15  
 
Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från Centerpartiet,  
2020-04-16  
 
Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från Liberalerna, 
2020-03-23     

 

Kommunfullmäktige  
Expedieras till: 
(Moderaterna) 
(Liberalerna) 
(Centerpartiet) 
(Ekonomienheten) 
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 Kristofer Svensson 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 

 

Partistöd till Moderaterna och Centerpartiet 2020 
Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunchefen lämnar inget förslag till beslut.            

Bakgrund 

Den 15 april 2020 inkom Moderaterna med en begäran om partistöd för 
innevarande år.  
 
Den 16 april 2020 inkom Centerpartiet med en begäran om partistöd för 
innevarande år. 
 
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.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-16 
 
Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Moderaterna, 2020-04-15     
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Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Centerpartiet, 2020-04-16        
 

Kristofer Svensson 
kommunchef   

Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Moderaterna 
Centerpartiet 
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 Kristofer Svensson 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 

 

Partistöd till Liberalerna 2020 
Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunchefen lämnar inget förslag till beslut.           

Bakgrund 

Den 23 mars 2020 inkom Liberalerna med en begäran om partistöd för 
innevarande år.  
 
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.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2020-03-24, 
Partistöd till Liberalerna 2020 
 
Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Liberalerna, 2020-03-24         
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Kristofer Svensson 
kommunchef   

Expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Liberalerna  
 

















MARIESTAD 

Sektor ledning 
Administrativa enheten 
Stadshuset 
542 86 Mariestad 
0501-75 50 00 

Avsägelse av politiskt uppdrag 

Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som: 

x (ordf) 

ledamot ersättare 

Överförmyndarnämnden 
(styrelse/ nämnd) 

Erik Ekblom 

(namn) 

 

(personnummer) 

2020-04-22 

Datum 

Glöm ej! 

Underskrift 

2020-05-01 

(från och med) 

M 

(parti) 

Har du under din tid som förtroendevald i Mariestads kommun fått låna en iPad 
och/ eller en nyckeltagg till stadshuset ska dessa lämnas tillbaka i samband med 
din avsägelse. Dessa lämnar du till din nämndsekreterare. 

Skicka in blanketten 

Blanketten ska skickas in till administrativa enheten, antingen via e-post 
info@mariestad.se eller till Mariestads kommun, sektor ledning, administrativa 
enheten, stadshuset, 542 86 i Mariestad. 



Från: Sandra Magnusson <sandramagnussson@gmail.com> 
Skickat: den 7 april 2020 09:34 
Till: Malin Eriksson 
Ämne: Avsägelse 
 
Hej Malin,  
 
Jag, Sandra Magnusson 950430, vill avsäga mig mitt uppdrag som förtroendevald i Mariestads 
kommunfullmäktige, och därmed också vice ordförande i Mariestads kommunfullmäktige.  
 
 
 
Hälsningar,  
 
Sandra Magnusson  
Vice ordförande, Göta studentkår 
 

 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det. 

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1tYWxpbi5lcmlrc3NvbkBtYXJpZXN0YWQuc2U7dHM9MTU4NjI0NDg2Mjt1dWlkPTVFOEMyQ0ZFMDg4OUFDM0QyMEVENjdDOTMzRUZGODE0O3Rva2VuPWZjMmJiYzFmMzk1Y2I5OTNiNTAzYjY5MjYzMGI4OTgxZTBmNTcxZTM7
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1tYWxpbi5lcmlrc3NvbkBtYXJpZXN0YWQuc2U7dHM9MTU4NjI0NDg2Mjt1dWlkPTVFOEMyQ0ZFMDg4OUFDM0QyMEVENjdDOTMzRUZGODE0O3Rva2VuPWZjMmJiYzFmMzk1Y2I5OTNiNTAzYjY5MjYzMGI4OTgxZTBmNTcxZTM7


MARIESTAD 

Sektor ledning 
Administrativa enheten 
Stadshuset 
542 86 Mariestad 
0501-75 50 00 

Avsägelse av politiskt uppdrag 

Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som: 

ledamot ersättare 
X 

Utbildningsnämnd 
(styrelse/nämnd) 

Ulrika Johansson 
(namn) 

(personnummer) 

20-02-19
Datum Underskrift 

Glöm ejl 

20-03-31
(från och med) 

s 

(parti) 

Har du under din tid som förtroendevald i Mariestads kommun fatt låna en iPad 
och/ eller en nyckeltagg till stadshuset ska dessa lämnas tillbaka i samband med 
din avsägelse. Dessa lämnar du till din nämndsekreterare. 

Skicka in blanketten 

Blanketten ska skickas in till administrativa enheten, antL.-igen via e-post 
infda'.:rnu-:ic,rad.,c eller till Mariestads kommun, sektor ledning, administrativa 
enheten, stadshuset, 542 86 i Mariestad. 


