
 

 
 

 
 
 

  

Kallelse/underrättelse  

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 31 maj 2021 kl. 18:00 
Plats: Sammanträdesrum Torsö/digitalt 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 58 eller maila eleonor.hultmark@mariestad.se om detta så snart 
som möjligt. 
 
Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida, 
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige. 

 

Notera 

 På grund av rådande situation med pågående pandemi görs 
nödvändiga anpassningar.  

 Ordförande har fattat beslut om att sammanträdet ska genomföras 
digitalt.  

 Enbart presidiet och sekreteraren deltar på plats i stadshuset.  

Mariestad den 24 maj 

Jan Wahn 
ordförande 

Eleonor Hultmark 
sekreterare 
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BESLUT

Dnr:

1/2

2021-05-11

201-20989-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
26 april 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Mariestad
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Magnus Runersjö
Avgången ersättare: Bo Larsson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Mariestad

Ledamot Ersättare

Johan Abrahamsson
Anette Karlsson
Henrik Karlsson
Erik Ekblom
Jonny Odhner
Sten Bergheden
Liselotte Andersson
Göte Andersson
Anders Bredelius
Ola Jonegård
Yvonne Gogolin
Richard Thorell
Cathrine Kronberg
Anita Ahl
Urban Claesson
John-Gunnar Nilsson
Rolf Rutgersson
Elin Abrahamsson

1. Margareta Berggren
2. Johan Magnusson
3. Katarina Brydzinski
4. Börje Andersson
5. Gunnila Norrman
6. Ing-Britt Andersson
7. Stefan Eriksson
8. Jennie Fröjd
9. Magnus Runersjö *



2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg

Kopia till
Mariestads kommun
Ny ersättare
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Tekniska nämnden 

Tn § 65                                                   Dnr 2020/00387  

Medborgarförslag om att sätta upp skyltar med artnamn på träd 
i parker och leder 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Dacapo 
Mariestad avser arbeta med digitala verktyg där det bland annat ska kommuniceras 
om skyddsvärda träd.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska sätt upp namnskyltar 
på träd för att förbipasserande personer ska uppmärksamma trädet och lära sig något 
nytt. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut. (Kf § 102/20) 

Dacapo Mariestad avser att skicka in en projektansökan till Västra Götalands 
Regionen om att arbeta med digitala verktyg i Universitetsparken i Mariestad. En del 
i projektet handlar om att kommunicera och berätta om skyddsvärda träd i parken. 
Om detta arbete blir lyckat kan det utvidgas och fungera inom ett större område.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 Medborgarförslag om att 
sätta upp skyltar med artnamn på träd i parker och leder 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-08 Medborgarförslag om att sätta upp skyltar 
med artnamn på träd i parker och leder 

Kf §102/20 Medborgarförslag om att sätta upp skyltar med artnamn på träd i parker 
och leder 

Medborgarförslag om att sätta upp skyltar med artnamn på träd i parker och leder 
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Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Förslagsställaren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 70                                                   Dnr 2019/00126  

Återremiss Motion om offentliga cykelpumpar 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. montera en cykelpump vid cykelparkeringen vid Esplanaden i Mariestad och 
kostnaden för inköp och montering tas från investeringsramen för 
cykelnätsplanen 

2. driftkostnaden för cykelpumpen finansieras inom befintlig driftsbudget 

3. montera en cykelpump vid hållplats Södra vägen på Göteborgsvägen senast 
under 2022 där inköp, montering samt drift finansieras av 
Västfastigheter/Västtrafik.  

4. avvakta uppförande av cykelpumpar i kransorterna då behovet endast finns en 
kortare period om året för cykelturismen utmed Göta kanal 

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit med en motion 
om att kommunen ska installera offentliga cykelpumpar på strategiskt utvalda platser 
i Mariestad för att göra det enklare för våra cyklister. Kommunfullmäktige tillstyrkte 
motionen vid sitt sammanträde den 30 september 2019 och gav tekniska nämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag över lämpliga platser för placering av cykelpumpar, 
där även kransorterna omfattas. Förslaget skulle även innehålla en tillhörande 
kostnadskalkyl för inköp, installation och drift av pumparna. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 

Ärendet hanterades i tekniska nämnden den 17 december 2019, § 227 som i sitt 
beslut ställer sig bakom verksamhet tekniks förslag till placeringar av offentliga 
cykelpumpar. Nämnden beslutar om finansiering av inköp och montering genom 
omdisponering av investeringsram för 2020 och driftskostnaderna finansieras inom 
befintlig driftbudget.  

Verksamhet teknik framhåller att bra placeringar av offentliga cykelpumpar är 
cykelstråk där många cyklister passerar eller vid målpunkter så som cykelparkeringar. 
Det är även en fördel om det finns människor i rörelse vid platserna för att minska 
risken för skadegörelse. De bör dock placeras så att de inte är i vägen ur 
tillgänglighetssynpunkt. 

Ärendet har återremitterats med anledning av att svar saknades på andra delen av 
motionen gällande cykelpumpar i kransorterna. 

 

Det har installerats en fotdriven cykelpump på resecentrum i Mariestad 2020. Den 
finansierades och uppfördes av Västtrafik som också sköter driften. Verksamhet 
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teknik planerar installera en fotdriven cykelpump vid cykelparkeringen i Esplanaden i 
Mariestad under 2021 eller 2022. Kostnader för inköp och montering finansieras 
inom projektet omgestaltning Nya Torget alternativt från investeringsramen för 
cykelnätsplan. Vidare planeras ytterligare en fotdriven cykelpump installeras vid 
hållplats Södra vägen på Göteborgsvägen. Kostnaden för inköp och montering 
finansieras av Västfastigheter/Västtrafik som också ansvarar för driften. 
Driftkostnaden för  cykelpumpen vid Esplanaden finansieras inom befintlig 
gatudriftbudget. 

När det gäller kransorterna Sjötorp och Lyrestad har en dialog tagits med respektive 
samhällsförening. Det framkom då att det kan finnas ett behov av cykelpumpar för 
cykelturismen under sommartid. Frågor om cykelpumpar har kommit från 
cykelturister utmed kanalstråket sommartid men man ser inte något behov från 
invånare på orterna. Samhällsföreningarna ställer sig dock positiva till att bistå med 
viss tillsyn av cykelpumpar på respektive ort. Dessa bör då placeras i närheten av 
cykelstråket utmed Göta Kanal. 

Vidare har kontakt tagits med Göta Kanalbolaget som är stor markägare på dessa 
orter. De har för närvarande inga planer på att uppföra cykelpumpar utmed 
kanalstråket men ställer sig positiva till kommunens förslag och kan upplåta plats på 
deras mark. 

Kanalbolaget har nyligen lämnat in en ansökan om att göra cykelleden utmed Göta 
Kanal till en nationell cykelled. Om detta blir verklighet så kan standarden och 
servicen utmed leden behöva stärkas upp. Det kommer ställas högre krav på en 
nationell cykelled. Då kan det bli aktuellt med uppförande av cykelpumpar. Detta 
görs då av Kanalbolaget.  

Kostnader 

Verksamhet teknik förslår en fotdriven cykelpump som är billigare i inköp än en som 
är ansluten till en kompressor. En manuell pump är lättare att montera och 
driftsäkrare, vilket innebär lägre driftskostnader. De driftskostnader som främst är 
kopplade till pumparna är tid för översyn. Kostnader kopplade till inköp av 
slangar/ventiler som kan uppkomma vid skadegörelse/sabotage är svåra att räkna 
med. 
 
Kostnaderna för inköp och montering är följande: 

- Inköp fotdriven cykelpump 17 500 kronor per styck. 
- Fundament för montering 1 700 kronor per styck. 
- Montering cirka 8 000 kronor per plats. 

 
Total kostnad för inköp och montering uppgår till cirka 26 700 kronor per plats. 
Driftskostnaderna uppskattas i ett första skede till cirka 1 timmes översyn per vecka 
för samtliga platser, vilket innebär en kostnad om cirka 15 000 kronor per år.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-07 Återremiss motion om 
offentliga cykelpumpar 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-04-07 Återremiss motion om 
offentliga cykelpumpar 

Motion om offentliga cykelpumpar 

Kf § 143/19 Motion om offentliga cykelpumpar 

Tn § 227/19 Motion om offentliga cykelpumpar 

Ksau § 26/20 - Motion om offentliga cykelpumpar 

 

 
Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Tf gatuchef Emma Wiik 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 101                                                   Dnr 2020/00293  

Medborgarförslag om att göra en trailerparkering väster om 
båtgården 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat i och med den pågående 
processen med ny detaljplan över området.  

2. När planprocessen slutförts ska kommunen ta i beaktande möjligheten att skapa 
en trailerparkering i området för båtgården.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
föreslagit att kommunen ska göra en trailerparkering väster om båtgården. En 
vändplats kan skapas på den sydvästra delen så att båda sidorna av vägen kan 
användas för parkering av trailerekipagen. Detta skulle enligt förslagsställaren kunna 
innebära att man gör en personbilsparkering på båda sidorna det vill säga norr om 
båtgården.  

Kommunfullmäktige i Mariestad har i beslut 28 september 2020, § 82, överlämnat 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för yttrande/beredning.  

Tekniska nämnden anför följande: Med anledning av pågående process med ny 
detaljplan över området så kommer förändringar möjliggöras inom området med 
ytterligare parkeringar och trailerparkering. Verksamhet teknik har deltagit i 
planprocessen och anser att de åtgärder som möjliggörs i och med den nya planen 
kommer att öka möjligheten för att parkera trailerekipage. Ytan väster om båtgården 
föreslås vara naturområde med gångstråk och möjlighet till ytterligare parkering finns 
norr om båtgården, till exempel för trailerekipage.   

Då sektor ledning noterar den pågående processen med ny detaljplan över området 
ska denna hantering inväntas. När planprocessen slutförts ska kommunen ta i 
beaktande möjligheten att skapa en trailerparkering i det området för båtgården. Med 
anledning av den pågående planprocessen föreslås kommunstyrelsen besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat.  

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 § 144/21 
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Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-02 

Protokollsutdrag tn § 49/21 

Protokollsutdrag kf § 82/20 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Tekniska nämnden (nämndsekr) 
Trafikingenjör Marie Andersson  
Tf. gatuchef Emma Wiik  
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
Förslagsställaren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 100                                                   Dnr 2020/00254  

Medborgarförslag om att bygga ett större trädäck vid 
sandstranden vid Karlsholme 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

2. Kostnaden för att bygga ett trädäck vid sandstranden vid Karlsholme ska 
inarbetas i ett framtida budgetarbete.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige att kommunen ska bygga ett större trädäck med stora trappsteg 
ner mot vattnet samt att sätta ett nät under däcket för att förhindrar att fåglar med 
ungar tar sig ned den vägen.  

Kommunfullmäktige har den 28 september 2020, § 82, överlämnat förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut och kommunstyrelsen ska inhämta 
tekniska nämndens yttrande som ett led i beredningen.  

Tekniska nämnden har hanterat förslaget på sitt sammanträde den 23 mars 2021, § 
48, och anför följande: På platsen finns idag en mindre sandremsa mellan grusstigen 
och vattnet. Omgestaltning pågår av Karlsholme och många åtgärder har genomförts 
i området. Efter samråd med resterande delar av sektor samhällsbyggnad konstateras 
att det inte finns ytterligare planer för området i dagsläget men önskemålet om ett 
trädäck tas med i det framtida utvecklingsarbetet.  

Med anledning av att inga ytterligare utvecklingsplaner finns i dagsläget för området 
Karlsholme anser heller inte sektor ledning att ett större trädäck ska byggas. 
Kommunstyrelsen föreslås därför avslå medborgarförslaget men att ta  önskemålet i 
beaktande i ett framtida utvecklingsarbete.  

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 § 143/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-02 

Protokollsutdrag tn § 48/21 
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Protokollsutdrag kf § 82/20 

Medborgarförslaget 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Tf. samhällsbyggnadschef Jonas Johansson 
Tekniska nämnden (nämndsekr.)  
Teknisk chef Johan Myhrman) 
Förslagsställaren 

 



Medborgarförslag till Mariestad kommun -  
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige 

Det behövs mycket mer djup och omfattande kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), mycket mer stöd och 

anpassningar i kommunens grundskolor. 
 

Vi föreslår att kommunen beslutar att inledningsvis öppet bjuda in alla föräldrar med npf-barn, till 

flera utvecklande möten eller workshops och ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Detta för 

att lyfta förskolornas, skolornas och fritidshemmens kompetens och visa att man lyssnar på 

familjerna och vill hjälpa dessa elever att få en bra skolgång och ett gott liv. Det ska sedan ligga som 

grund för ett långsiktigt arbete för en nollvision av utbrända barn och ungdomar med npf. Att behöva 

kämpa så för sitt barns rätt till god hälsa och god utbildning bränner ut föräldrar. Båda effekterna 

oerhört tragiska och kostsamma för samhället! 

En kontinuerlig satsning på barn och unga med npf ger vinster för alla runtomkring; klasskamrater, 

lärare och familjer! 

Förhoppningsvis kan en föräldragrupp startas som kan fungera som en remissinstans för politiker, 

tjänstemän, skola och elevhälsa, socialtjänst, folkhälsoteam tillsammans med specialpedagogiska 

skolmyndigheten, centralt skolstöd, NP-team, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri och övriga 

instanser som kan behövas. 

Att kommunen bjuder in till och startar detta, kanske tillsätter en ansvarig projektledare, skulle ge 

väldigt mycket good will och underlätta enormt för dessa föräldrar som kämpar sig utmattade. 

Kanske ett folkhälsoteam eller npf-team kan bistå? Tänk vad bra det vore om kommunen kunde vara 

en ledstjärna för övriga kommuner i länet och hela Sverige! 

Inte en enda unge till ska knäckas i skolan! Inte en enda familj till ska behöva flytta p.g.a. att skolan 

inte klarar av att göra rätt anpassningar i tid! 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi därför kommunen: 

1. Att ni tar beslut om nollvision av utbrända barn med npf i skolan, oavsett om det finns 

fastställd diagnos eller ej 

2. Att ni för att uppnå detta upprättar ett lyhört och kontinuerligt samarbete med målsmän till 

npf-elever 

3. Att kommunen och skolorna även tar hjälp av andra kunniga instanser som folkhälsoteam, 

elevhälsoteam, resurs-team, NP-team, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, centralt 

skolstöd, specialpedagogiska myndigheten, m.fl. för kunskapsinhämtning och 

implementering i verksamheterna av de arbetsmetoder och anpassningar som krävs för varje 

enskild individ. Detta skall ske med en helhetssyn på individen, lyhördhet och ett 

förebyggande likväl som ett akut tänk i anpassningsarbetet. 

4. Att skolans rutiner ses över när det kommer till hög skolfrånvaro och att orosanmälan av 

föräldrar ersätts och/eller kompletteras med en anmälan av sig själva för att inte ha kunnat 

bemöta eleven på rätt sätt och anpassa så att skollagen följs, vilket lett till 

sjukdom/utmattning/oförmåga att delta i undervisning hos eleven. 

 



Namnunderskrifter: 

Ort, datum 6 maj 2021 

Namn: Marie-Therese Larsson  

Adress: Vasavägen 17c  

Telefon: 070-474 32 71  

 

 



 
Från: Ann Persson <putteobusan@outlook.com>  
Skickat: den 15 maj 2021 21:14 
Till: Eleonor Hultmark <eleonor.hultmark@mariestad.se> 
Ämne: Re: Förslag 1 

 
Hej!. Medborgarförslag 1.  

Hej jag undrar om ni kan kan göra om trappstegen på bryggan på snapen. Det gör ont att gå 
ner/upp på trappstegen. Plåten går in i foten. Så jag undrar om det går att göra trappstegen 
kan få nått mjukare material på trappstegen. Så  det blir lättare att gå ner för trappan. Mvh 
Mvh Ann Persson  

Ann Persson solgläntavägen 4 G Mariestad 

Hämta Outlook för Android 

 

https://aka.ms/AAb9ysg


 
 
Från: Ann Persson <putteobusan@outlook.com>  
Skickat: den 15 maj 2021 21:21 
Till: Eleonor Hultmark <eleonor.hultmark@mariestad.se> 
Ämne: Re: Hej 

 
Hej! Medborgarförslag 2. Är att göra handikappanpassad för att njuta av sjö. O ån. Vi bor ju 
vid vatten. Alla andra medborgare kan utnyttja fiske runtom om i stan. Men vi handikappade 
kan inte fiska vid ån o sjön. Alla andra kommuner gör handikappanpassad för vi som är 
handikappade kan fiska. Men Mariestad kommun ligger långt efter med handikappade ska 
kunna fiska. 
Mvh Ann Persson  

Ann Persson solgläntavägen 4 G Mariestad 

Hämta Outlook för Android 

 

 
 

https://aka.ms/AAb9ysg
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Kommunstyrelsen 

Ks § 82                                                   Dnr 2019/00372  

Strategi för Agenda 2030 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta det upprättade förslaget till ”Strategi för 
Agenda 2030”.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ”Strategin för Agenda 2030” även ska omfatta 
de kommunala bolagen Mariehus AB och VänerEnergi AB. 

3. I och med ovanstående beslut så upphör följande handlingar att gälla: 

 Folkhälsostrategi (ks § 124/19 , dnr: KS 2019/261) 

 Energi- och klimatplan (kf § 19/09, dnr: KS 2008/49. Antagen inom MTG år 
2008)  

 Ett grönt och skönt MTG (antagen inom MTG år 2012 )    

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, § 198, att ta fram en 
handlingsplan för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. Mer 
detaljerade direktiv för handlingsplanen är beslutade av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 5 februari 2020, § 44. Avstämning med information och möjlighet 
att ge synpunkter har skett i arbetsutskottet vid två tillfällen, dels den 24 juni 2020, § 
249, samt den 14 oktober 2020, § 340.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni, § 234, om ett uppdrag att se 
över antalet miljödokument och med fördel koppla det till arbetet med Agenda 2030. 
Översynen är gjord och förslag till hantering ingår i Strategi för Agenda 2030.  

Utifrån ”Riktlinjer för styrdokument” antagna av kommunfullmäktige den 30 mars 
2020, ändrar dokumentet namn från handlingsplan till strategi.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 februari 2021, § 36 att skicka 
förslaget till strategi för kommunens arbete med Agenda 2030 på remiss. Detta 
innebär att kommunens invånare, intresseorganisationer och myndigheter har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Dokumentet har under remisstiden varit 
tillgängligt på kommunens hemsida. Förutom detta har inlägg i kommunens sociala 
medier informerat om remissen samt att annons varit införd i Mariestadstidningen. 
Mejl och brev till organisationer och myndigheter som särskilt bör uppmärksamma 
förslaget har också skickats. Remisstiden var fem veckor, fram till den 15 mars 2021.  
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15 yttranden har kommit in som svar på remissen. Arbetsgruppen för Agenda 2030 
har gått igenom alla yttranden, bedömt och i vissa fall gjort justeringar i förslaget till 
Strategi för Agenda 2030 med anledning av inkomna synpunkter.  

Andra styrdokument  

I samband med att Strategin för Agenda 2030 blir antagen påverkas följande 
styrdokument: 

 Folkhälsostrategi upphör och är inarbetad i Strategin för Agenda 2030. 
Övriga styrdokument kopplade till folkhälsoarbetet ska ses över vid behov bli 
omarbetade. Syftet är att inte viktiga och specifika delar för att bland annat 
stärka den psykiska hälsan ska tappas bort.  

 Energi- och klimatplanen förnyas och det sker inom MTG-samarbetet.  

 Ett grönt och skönt MTG upphör.   

 Klimatanpassningsplanen ska arbetas om.  

Delen som rör åtgärder blir planer för respektive berörd nämnd. Delen som är 
underlag, analyser och mer av kunskapskaraktär blir ett dokument till stöd och hjälp 
för verksamheterna.  

Vissa andra styrdokument kommer att behöva uppdateras så att de harmoniserar 
med målen i strategin. Detta sker löpande i samband med ordinarie revideringar.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar om ändringar/tillägg i strategi för Agenda 
2030. 

Följande ändringar/tillägg i strategin, vilka är understrukna i nedan text, föreslås: 
 

Insatsområde Livsstil: (sid. 9) 

Mål: 

Kommunen ger möjlighet till god hälsa och miljövänligt beteende hos invånarna 
genom att skapa lämplig infrastruktur samt trygga miljöer och närhet till rekreation 

Vi erbjuder invånarna en trygg välfärd med hög kvalitet, i livets alla skeenden 
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Kommunen möjliggör så att alla studerande kan få de kunskaper och färdigheter som 
de behöver för att främja en hållbar utveckling och för att kunna ha en hållbar livsstil. 
Genom olika insatser erbjuder kommunen även övriga invånare att genom 
information och ökad kunskap främja en hållbar utveckling och nå målet om en 
hållbar livsstil. 

 

Insatsområde Omställning: (sid. 11) 

Mål: 

Kommunens verksamheter ska vara klimatneutrala när det gäller el, uppvärmning 
och transporter. 

Kommunen bygger och renoverar smart och resurseffektivt med cirkulära och 
giftfria material 

Kommunen ställer om sin verksamhet till att bli cirkulär 

Kommunen bidrar till teknik- och metodutveckling genom bland annat upphandling, 
medverkan i utvecklingsprojekt och lokalt anpassade lösningar 

Kommunen arbetar för att invånare, företag, föreningar och andra aktörer i 
kommunen ska minska sin klimatpåverkan 

 

Insatsområde Försörjning (sid. 13) 

Mål: 

Kommunen låter barn och ungdomar vara delaktiga i utvecklingen av samhället 

Kommunen använder sin egen mark….mångfald.        ersätts med:    Kommunen 
stärker ekosystemtjänster och ökar den biologiska mångfalden i kommunen 

Kommunen använder upphandling för att utveckla lokala och hållbara 
produktionsmöjligheter och tjänster 

Kommunen arbetar aktivt för ökad jämlikhet och ökat jämställdhet 

Nyckeltal: 

Andel detaljplaner antagna under året där kommunen använt ett verktyg för att 
kartlägga och/eller främja ekosystemtjänster, exempelvis grönytefaktor eller ESTER 
(EkoSystemTjänstEffektRäkning), %. 

 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut i 
beslutspunkt 2. 

 

Vidare yrkar Engström Rosengren (V) att i beslutspunkt 3 ska det stå att 
Folkhälsostrategin inte upphöra att gälla. I övrigt i beslutspunkt 3 tillstyrker 
Engström Rosengren (V) förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag till Engström Rosengrens (V) 
yrkanden. 
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) hanterar Marie Engström Rosengrens (V) yrkanden 
som ändringsyrkanden vilket godkänns av kommunstyrelsen.  

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer först Marie Engström Rosengren (V) 
ändringsyrkanden och eget yrkande om avslag av ändringsyrkandena under 
proposition och finner att Marie Engström Rosengrens (V) yrkanden avslås. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 167/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14 

Förslag till Strategi Agenda 2030 Mariestad version 210430 samt bilaga.  

Sammanställning av genomförda ändringar i förslag till Strategi Agenda 2030 efter 
inkomna synpunkter.  

Sammanställning inkomna yttranden och arbetsgruppens förslag på hantering 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-15 
Dnr: KS 2019/00372   
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Strategi för Agenda 2030 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta det upprättade förslaget till 

”Strategi för Agenda 2030”.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ”Strategin för Agenda 2030” 

även ska omfatta de kommunala bolagen Mariehus AB och 

VänerEnergi AB. 

3. I och med ovanstående beslut så upphör följande handlingar att gälla: 

 Folkhälsostrategi (ks § 124/19 , dnr: KS 2019/261) 

 Energi- och klimatplan (kf § 19/09, dnr: KS 2008/49. Antagen 

inom MTG år 2008)  

 Ett grönt och skönt MTG (antagen inom MTG år 2012 )           

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, § 198, att ta fram en 
handlingsplan för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. Mer 
detaljerade direktiv för handlingsplanen är beslutade av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 5 februari 2020, § 44. Avstämning med information och möjlighet 
att ge synpunkter har skett i arbetsutskottet vid två tillfällen, dels den 24 juni 2020, § 
249, samt den 14 oktober 2020, § 340.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni, § 234, om ett uppdrag att se 
över antalet miljödokument och med fördel koppla det till arbetet med Agenda 2030. 
Översynen är gjord och förslag till hantering ingår i Strategi för Agenda 2030.  
 
Utifrån ”Riktlinjer för styrdokument” antagna av kommunfullmäktige den 30 mars 
2020, ändrar dokumentet namn från handlingsplan till strategi.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 februari 2021, § 36 att skicka 
förslaget till strategi för kommunens arbete med Agenda 2030 på remiss. Detta 
innebär att kommunens invånare, intresseorganisationer och myndigheter har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Dokumentet har under remisstiden varit 
tillgängligt på kommunens hemsida. Förutom detta har inlägg i kommunens sociala 
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medier informerat om remissen samt att annons varit införd i Mariestadstidningen. 
Mejl och brev till organisationer och myndigheter som särskilt bör uppmärksamma 
förslaget har också skickats. Remisstiden var fem veckor, fram till den 15 mars 2021.  

15 yttranden har kommit in som svar på remissen. Arbetsgruppen för Agenda 2030 
har gått igenom alla yttranden, bedömt och i vissa fall gjort justeringar i förslaget till 
Strategi för Agenda 2030 med anledning av inkomna synpunkter.  

 

Andra styrdokument  
I samband med att Strategin för Agenda 2030 blir antagen påverkas följande 
styrdokument: 
 

 Folkhälsostrategi upphör och är inarbetad i Strategin för Agenda 2030. 
Övriga styrdokument kopplade till folkhälsoarbetet ska ses över vid behov 
bli omarbetade. Syftet är att inte viktiga och specifika delar för att bland 
annat stärka den psykiska hälsan ska tappas bort.  

 Energi- och klimatplanen förnyas och det sker inom MTG-samarbetet.  

 Ett grönt och skönt MTG upphör.   

 Klimatanpassningsplanen ska arbetas om.  
Delen som rör åtgärder blir planer för respektive berörd nämnd. Delen 
som är underlag, analyser och mer av kunskapskaraktär blir ett dokument 
till stöd och hjälp för verksamheterna.  

 
Vissa andra styrdokument kommer att behöva uppdateras så att de harmoniserar med 
målen i strategin. Detta sker löpande i samband med ordinarie revideringar.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14 

Förslag till Strategi Agenda 2030 Mariestad version 210430 samt 

bilaga.  

Sammanställning av genomförda ändringar i förslag till Strategi 

Agenda 2030 efter inkomna synpunkter.  

Sammanställning inkomna yttranden och arbetsgruppens förslag på 

hantering         

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
T.f. kommundirektör Thomas Johansson 
Samtliga sektorschefer 
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Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson   
Mariehus AB 
Vänerenergi AB 
Kvalificerad handläggare, adm. enheten 
Töreboda kommun (beslutspunkt 3) 
Gullspångs kommun (beslutspunkt 3) 



 
 
 

Datum: 210414 
Dnr: 2019/372 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

 
Sektor Samhällsbyggnad 
Tillväxtavdelningen  
Maria Gustavsson  
Samhällsbyggnadsstrateg 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Strategi Agenda 2030 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta det upprättade förslaget till 

”Strategi för Agenda 2030”.  

Kommunfullmäktige beslutar att ”Strategin för Agenda 2030” 

även ska omfatta de kommunala bolagen Mariehus AB och 

VänerEnergi AB. Kommunfullmäktige beslutar därför att detta 

ska läggas till i ägardirektiven vid nästa revideringstillfälle.  

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, § 198, att ta fram en 
handlingsplan för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. Mer 
detaljerade direktiv för handlingsplanen är beslutade av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 5 februari 2020, § 44. Avstämning med information och 
möjlighet att ge synpunkter har skett i arbetsutskottet vid två tillfällen, dels den 24 
juni 2020, § 249, samt den 14 oktober 2020, § 340.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni, § 234, om ett uppdrag att 
se över antalet miljödokument och med fördel koppla det till arbetet med Agenda 
2030. Översynen är gjord och förslag till hantering ingår i Strategi för Agenda 
2030.  
 
Utifrån ”Riktlinjer för styrdokument” antagna av kommunfullmäktige den 30 
mars 2020, ändrar dokumentet namn från handlingsplan till strategi.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 februari 2021, § 36 att skicka 
förslaget till strategi för kommunens arbete med Agenda 2030 på remiss. Detta 
innebär att kommunens invånare, intresseorganisationer och myndigheter har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Dokumentet har under remisstiden 
varit tillgängligt på kommunens hemsida. Förutom detta har inlägg i kommunens 
sociala medier informerat om remissen samt att annons varit införd i 
Mariestadstidningen. Mejl och brev till organisationer och myndigheter som 
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särskilt bör uppmärksamma förslaget har också skickats. Remisstiden var fem 
veckor, fram till den 15 mars 2021.  

15 yttranden har kommit in som svar på remissen. Arbetsgruppen för Agenda 
2030 har gått igenom alla yttranden, bedömt och i vissa fall gjort justeringar i 
förslaget till Strategi för Agenda 2030 med anledning av inkomna synpunkter.  
 

Underlag för beslut 

Förslag till Strategi Agenda 2030 Mariestad version 210430 samt 

bilaga.  

Sammanställning av genomförda ändringar i förslag till Strategi 

Agenda 2030 efter inkomna synpunkter.  

Sammanställning inkomna yttranden och arbetsgruppens förslag 

på hantering.  

Powerpointpresentation.  

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

T.f. kommundirektör Thomas Johansson 

Samtliga sektorschefer 

Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson   

Mariehus AB 

Vänerenergi AB 



 

 

 

Strategi för Agenda 2030 
Mariestad 
 

 

Antaget av 

Kommunfullmäktige 

Mariestad 210531 
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Datum:  
Dnr:  

Sida: 2 (16) 
 
 

 

 

Typ av styrdokument: Strategi.  

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige.  

Datum för antagande: 210531.  

Diarienummer: 2019/00372.  

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och sektorer.   

Giltighetstid: fram till 2030.  

Tidpunkt för aktualisering: I samband med att kommunfullmäktige antar mål för 

mandatperioden.   

Dokumentansvarig: Sektor Samhällsbyggnad.   
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Förord 

Agenda 2030 och de 17 globala målen är avgörande för vår och planetens framtid. Som 
kommun har vi en skyldighet att arbeta för att nå de globala målen och min uppfattning är att 
kommuner ska ta en större roll än vad som gjorts tidigare. Kommuner ska vara drivande och 
se till att arbetet går snabbare än vad det gör idag.  
 
Vi beslutsfattare måste våga tänka nytt och stå upp för de förändringar och saker som behöver 
ske. Det handlar exempelvis om att prioritera, satsa på ny teknik när vi gör upphandlingar och 
att växla upp det arbetet som vi redan gör. Det är viktigt att vi fortsätter upplåta vår kommun 
som test- och demonstrationsplats så att nya och befintliga företag kan utföra så kallade 
verklighetstest. Genom detta skapar vi möjligheter att prova ny teknik och stimulerar till 
industriell förnyelse. Detta är absolut nödvändigt för att kunna utveckla nya tekniker och 
metoder som hjälper oss i arbetet med en hållbar utveckling.  
 
De globala målen omfattar mer än bara klimatutmaningarna. De handlar också om att utrota 
fattigdom samt skapa fredliga och trygga samhällen för vår och för kommande generationer. 
De globala målen tar ett helhetsgrepp på alla utmaningar inom den miljömässiga, sociala och 
ekonomiska dimensionen av hållbarhet och vi behöver ta hänsyn till helheten i vårt arbete. 
Sverige som nation har förbundit sig att jobba med Agenda 2030 och det innebär ett ansvar 
för kommunen men även för oss som enskilda personer att bidra i arbetet.  
 
Agenda 2030 är den mest ambitiösa plan för att skapa en hållbar utveckling som världen 
någonsin antagit. Som kommunstyrelsens ordförande anser jag att det är oerhört viktigt att vi 
som kommun har en strategi där vi tydliggör och sätter upp vår egen målsättning för vårt 
hållbarhetsarbete och som samtidigt  bidrar till att vi går före och tar vårt ansvar. 
Detta dokument får aldrig bli en ”hyllvärmare” utan ska användas aktivt och ligga till grund 
för framtidens ställningstagande och beslut. Det är också viktigt att vi vågar fortsätta sticka ut 
och stå upp för de globala målen så som vi gör i vårt arbete med ElectriVillage. Det är genom 
nyfikenhet vi ska väcka intresse för omställning, inte genom pekpinnar och piska. En 
förändring måste komma inifrån, vara genuin och bygga på nyfikenhet. 
 
Låt oss tillsammans arbeta och bidra till att nå de globala målen och Agenda 2030. Genom 
detta bygger vi gemensamt vårt hållbara samhälle nu och för framtiden.  
 
Johan Abrahamsson (M) 
kommunstyrelsens ordförande 
  



Sida: 5 (16) 
 
 
 

5 
 

Om Agenda 2030 och de globala målen  

Världen står inför stora utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle både för nuvarande 
och för framtida generationer. FNs generalförsamling antog i september 2015 resolutionen 
Agenda 2030. I samband med detta utryckte FNs dåvarande generalsekreterare att ”vi är 
den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa 
klimatförändringarna”.  
 
Agenda 2030 är den mest omfattande planen för hållbar utveckling som världen någonsin 
skådat. Länder och dess regeringar har tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och 
hållbar värld. Det handlar om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och 
orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. I Agenda 2030 ingår 17 globala 
mål som konkretiserar målsättningar och ger vägledning till vad som behöver göras.  
En av de bärande grundpelarna i Agenda 2030 är principen om respekt för de mänskliga 
rättigheterna och att ingen ska lämnas utanför. Arbetet med att nå de globala målen ska 
genomföras med särskild hänsyn till de människor som har sämst förutsättningar och genom 
ett inkluderande arbete.  
 
Kommunerna spelar en stor roll för att nå de 17 globala målen och genomförandet av 
Agenda 2030. Det är i kommunerna som de flesta kontakterna med medborgare, 
företagare och organisationer sker. Globala åtaganden, EU-förordningar och nationell 
lagstiftning blir på den kommunala nivån omsatta i praktisk handling. Den kommunala 
planeringen ett viktigt redskap i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
 
Mariestads kommun ingår även i ett av 
världens 700 modellområden för hållbar 
utveckling; Unescos Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinnekulle. Det 
innebär att vara föregångare och arbeta 
med att hitta lokala lösningar på de 
globala hållbarhetsutmaningarna och 
sprida goda exempel.  
 
Agenda 2030 blev antagen i september 
2015 och sommaren 2018 beslutade 
Sveriges regering om en nationell 
handlingsplan. I november 2019 
beslutade kommunstyrelsen i Mariestad 
att ta fram en strategi för kommunens 
arbete med att nå målen i Agenda 2030.  
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Alla länder utgår från sina förutsättningar i arbetet med de globala målen. Sverige ligger i 
topp i världen när det gäller uppfyllande av de globala målen 2020.1  
 
Störst framgång enligt rapporten 2020 har vi inom:  

 Mål 1, Ingen fattigdom 

 Mål 3, God hälsa 

 Mål 5, Jämställdhet 

 Mål 7, Hållbar energi för alla 
 

Sämst ligger vi till inom: 

 Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion 

 Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna.  
 
 
 

Definition hållbar utveckling 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.2 

 
 
 

Syfte med strategin för Agenda 2030 

Syftet med strategin för Agenda 2030 är att:  

 tydliggöra politiska prioriteringar och mål 

 samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i en 
gemensam strategi 

 kunna mäta och följa upp arbetet 

 skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare 
 

Det övergripande syftet för att arbeta med hållbarhet i kommunen är att skapa 
förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Det får 
dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans. 
 
 
 

Insatsområden 

För arbetet med de globala målen i kommunen är tre insatsområden identifierade och 
prioriterade. Urvalet av dessa områden grundar sig på en samlad bedömning av 
nedanstående:  

                                                 
1 https://dashboards.sdgindex.org/rankings 
 
2 Brundtland, G.H (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s världskommission för miljö och utveckling 

https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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 Mariestads kommuns vision, 
kommunfullmäktiges mål och nämndernas 
mål. 

 Ställningstaganden och prioriteringar i 
kommunens styrdokument.  

 De globala mål och delmål som har störst 
koppling till den verksamhet som 
kommunen har rådighet över. 

 De globala mål som Sverige har störst 
utmaningar inom: Mål 12, Hållbar 
konsumtion och produktion samt mål 13, 
Bekämpa klimatförändringarna.3 

 Att de tre dimensionerna av hållbarhet 
ingår i respektive insatsområde; 
Miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet.  

 Samtal, workshops och kunskap hos 
politiker, elever på Vadsbogymnasiet och 
medarbetare inom Mariestads kommun.  

 
 
 

Mål och nyckeltal  

Varje insatsområde har konkretiserade mål som tydliggör prioriteringar. Till målen kopplar 
verksamheterna aktiviteter i sina verksamhetsplaner. Förutom i verksamhetsplanerna kan 
insatser bli utförda utifrån de styrdokument med prioriteringar som finns inom olika 
områden. Insatsområden och mål gäller till 2030 men kan vid en revidering av strategin bli 
justerade eller ändrade. Avgränsningen för insatserna är det som kommunens 
verksamheter har rådighet över.  
 
För kommuners arbete med Agenda 2030 är hittills ett 50-tal nyckeltal framtagna av Rådet 
för kommunala analyser.4 Dessa nyckeltal handlar både om det som kommuner har 
rådighet över och över det som är svårare att påverka men viktigt att känna till och ta 
hänsyn till. Fler nyckeltal är under utveckling. Nyckeltal visar trender över tid i positiv eller 
negativ riktning.  
 
Till varje insatsområde i strategin är några av dessa framtagna nyckeltal kopplade. Strategin 
innehåller även kommunspecifika nyckeltal som är egna framtagna nyckeltal. Vid 
uppföljning är nyckeltalen en källa till information om hur arbetet har gått.  
 
Ett nyckeltal har endast koppling till ett insatsområde i strategin även om det kan beröra 
andra insatsområden och flera globala mål. Vissa nyckeltal går att använda som mätbara 
mål, så kallade indikatorer men i strategin står de med enbart som nyckeltal.  
 

  
                                                 
3 https://dashboards.sdgindex.org/profiles/SWE 
4 http://www.kolada.se 

Illustration miljömässig- social- och ekonomisk hållbarhet: 
Azote för Stockholm Resilience Centre, 
Stockholms universitet 

https://dashboards.sdgindex.org/profiles/SWE
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kd9IC-0006mc-4G&i=57e1b682&c=Q8gAjoUH9Y2kc3a5Ph-4lHOhLw10MC54keupcbxiB6UOndh6naAeYDYm1CINQkrfRmbO7lZV1tDIgX-nRvkyf7dthst2VSH33Z7rvIbLg4h2KSENaDTUujBYSC0pNWEaylY78oOy9cIBP0KJaupmxsCb2-qPrZd89itqQMjafH8EytKR0SPhaaNHuUywMd5CReWftR1wgPWtNNmms-51uat6Ht6Ouo_SjHslaldEkT4
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Insatsområde Livsstil  

Varför insatsområdet är viktigt  

Människors livsstil har en stor betydelse för möjligheten att uppnå de globala målen. Det 

handlar om konsumtion av både varor och livsmedel, meningsfulla aktiviteter på fritiden 

och social samvaro. Inte minst har kulturen en stor betydelse genom att förena och 

påverka människor på olika sätt. Tillväxt inom näringslivet och samhället i stort hänger 

starkt samman med människors hälsa och välbefinnande, eftersom det är människor som 

får hjulen att snurra och utvecklar samhället. Individen gör egna val och avvägningar och 

kommunen ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för en god hälsa genom hela livet. 

Egen kunskap hos individen är nödvändigt för en hållbar livsstil och grunden för detta 

kommer genom utbildning.  

 

Vad vill och kan kommunen prioritera  

Samhällets utformning har en stor betydelse för att minska påverkbara hälsoklyftor mellan 
exempelvis olika socioekonomiska grupper. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 
medverkar till minskade hälsoskillnader och till samhällsekonomiska besparingar. Det 
handlar om besparingar för kommuner, landsting, regioner och staten. Andelen 
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ökar och insatser i tidiga år är av stor betydelse för 
att förebygga detta.  
 
God lärmiljö och utbildning inom skolan möjliggör att barn, ungdomar och vuxna 
studerande kan få kunskap om hållbarhet och hur de kan leva ett hållbart liv.  
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Offentliga miljöer såsom lokaler, stadsmiljöer och rekreationsområden ska vara trygga och 
trafiksäkra mötesplatser för alla medborgare. Att bereda plats och möjlighet till social 
samvaro för alla oavsett exempelvis ålder, etnicitet eller funktionsnedsättning ger 
förutsättningar för jämlikhet och en god livsstil.  
 
Öppna och kreativa samt inspirerande miljöer ger medborgarna möjlighet till både fysisk 
aktivitet och skapande. Möjligheten till ett rikt kulturliv skapar förutsättningar för 
kommunens invånare att leva ett gott liv och kan även attrahera företag och locka 
besökare till kommunen.  
 

Mål 

 Kommunen ger möjligheter till god hälsa hos invånarna genom trygga miljöer och 

närhet till rekreation. 

 Kommunen möjliggör så att alla studerande kan få de kunskaper och färdigheter som 

de behöver för att främja en hållbar utveckling och för att kunna ha en hållbar livsstil.   

 

Nyckeltal  

Mål 1 – Ingen fattigdom 
 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, %. 

 
Mål 3 – Hälsa och välbefinnande 
 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel %.   

 Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, 
andel %.  
 

Mål 4 – God utbildning för alla 
 Elever i årskurs 9, jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel %.  

 
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen 
 Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, %. 

 Kommunens resultat, andel (%) av skatter och statsbidrag.  
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Insatsområde Omställning 

 
Varför insatsområdet är viktigt  

Just nu lever människan över planetens tillgångar och naturens ändliga resurser riskerar att 
ta slut samtidigt som det blir allt fler människor på jorden. Människan har påverkat 
naturens naturliga kretslopp, vilket har fått negativa effekter. Den omfattande 
användningen av fossila råvaror har ökat halten av koldioxid i luften, vilket har påverkat 
vårt klimat. Fossila råvaror behöver bli ersatta och det gäller både fossila bränslen till 
transporter och energiproduktion samt råvaror till material. Miljöfarliga ämnen behöver 
också bli ersatta. Många råvaror som exempelvis sällsynta jordartsmetaller är ovanliga, 
koncentrerade till ett fåtal platser och deras brytning innebär stor miljöpåverkan. Sådana 
råvaror är också ofta bidragande till konflikter. 
 
Material behöver in i ett kretslopp så att avfall kan undvikas helt och hållet inom en snar 
framtid. Omställning behöver ske från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Den 
cirkulära ekonomin behöver tillämpas vid kravställning inför upphandling såväl som vid 
exempelvis val av byggnadsmaterial.  
 

Vad kan och vill kommunen prioritera  

En stor del av samhällets miljöpåverkan utgörs av bygg- och fastighetssektorn. Vid både 
ny- och ombyggnation behöver bostäder och lokaler ha krav på klimatsmart och resurssnål 
byggnation. Energianvändningen under byggnadens livslängd behöver också bli så låg som 
möjligt. Material kan bestå av både återanvänt material såväl som förnybart material som 
trä. Byggnaderna ska utgöra en bra boende- och verksamhetsmiljö för de människor som 
vistas där och en del i det är att använda giftfria byggnadsmaterial.  
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Omställning från fossila transporter till fossilfria kräver tillgång till laddstolpar för elbilar 
och tankställen för alternativ drivmedel. Fordon behöver även vara byggda av material och 
med arbetskraft utifrån ett hållbart perspektiv. Att få fler människor att använda  
kollektivtrafiken såväl som att cykla eller gå istället för bilåkning kräver olika insatser och 
investeringar såväl som ett ändrat beteende. Den kommunala planeringen för exempelvis 
bebyggelse skapar förutsättningar för detta.  
 
Lokalt producerad el minskar belastningen på distributionsnätet och ger arbetstillfällen 
lokalt. Det ger också en säkerhet i och med att graden av självförsörjning ökar. En ökad 
utbyggnad av solceller och utveckling av tekniker liknande systemlösningen för lagring av 
energi i vätgas ger möjligheter inom området. Lokala lösningar på landsbygden för 
exempelvis vatten eller avlopp kan öka teknikutvecklingen och minska belastningen på ett 
fåtal större enheter.   
 
Genom att vara aktiva och välja nya tekniker och metoder bidrar kommunen till ökad 
efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster. Det kan också leda till 
näringslivsutveckling genom att företag utvecklar nya produkter och tjänster utifrån våra 
behov. Även gamla tekniker och metoder kan bli återupptagna och ingå i cirkulära 
lösningar. Upphandling är ett effektivt verktyg för att styra marknaden till mer 
klimatsmarta alternativ och för att ställa om kommunens verksamheter till att bli cirkulära. 
 

Mål 

 Kommunens verksamheter ska vara klimatneutrala när det gäller el, uppvärmning och 
transporter. 

 Kommunen bygger och renoverar smart och resurseffektivt med cirkulära och giftfria 
material.  

 Kommunen bidrar till teknik- och metodutveckling genom bland annat upphandling, 
medverkan i utvecklingsprojekt och lokalt anpassade lösningar.  
 

Nyckeltal 

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
 Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) NKI.   

 Andel upphandlingar som är funktions- och innovationsvänliga, %. 
 

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen, kommunspecifik  
 Laddställen för elbilar och tankstationer med alternativa drivmedel i förhållande till 

antal tankstationer med fossila drivmedel i kommunen, %.  
 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, kommunspecifik 
 Andel upphandlingar som är funktions- och innovationsvänliga, %. 

 
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 
 Miljöbilar i kommunorganisationen, %.  
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Insatsområde Försörjning  

 

Varför insatsområdet är viktigt  

Försörjning handlar både om tillgång till mat, vatten, ren luft såväl som tillgång till 
arbetskraft för att trygga både näringslivets och kommunens egna behov. En förutsättning 
för att bibehålla och öka tillväxten är tillgången till personal med relevant utbildning och 
rätt kompetens. Ett väl fungerande samhälle bygger även på att invånarna känner sig 
jämställda och är jämlika. Det är en fråga om mänskliga rättigheter men handlar också om 
kvalitet och effektivitet. En viktig del i försörjningen är även tillgången till vård och 
omvårdnad för medborgarna.  
 
Idag är i princip alla ekosystem påverkade av människan. Att utveckla och säkra tillgången 
på de tjänster naturen levererar är ett nödvändigt och långsiktigt samhällsintresse. Väl 
förvaltade ekosystem är inte enbart är en fråga om miljö, utan på längre sikt också en fråga 
om ekonomi, välbefinnande, säkerhet och människans överlevnad. Framförallt då många 
ekosystemtjänster inte kan ersättas med andra resurser eller teknik.  
 

Vad kan och vill kommunen prioritera   

Utbildning och lärande sker genom hela livet. Genom skolan möter kommunen flertalet av 
invånarna någon gång under barndomen eller ungdomstiden Det är viktigt att i tidig ålder 
skapa ett intresse för de yrken som det lokala näringslivet har behov av. Lika viktigt är att 
skapa en positiv bild av kommunen som bostadsort för att få behålla barnen och 
ungdomarna som invånare i vuxen ålder. Lärandet och fortbildningen hos vuxna ska utgå 
från de behov som näringslivet har, vilket exempelvis kommunens yrkesutbildningar ger 
möjlighet till.  
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För att säkerställa, stärka och få ekosystemtjänsterna i omfattning behöver dessa ingå i en 
rad olika områden. Det handlar om planering på lång och kort sikt, både när det gäller 
exploatering, investeringar och skötsel. Området ekosystemtjänster är komplext och 
kunskap från såväl forskning som praktiker är en av grunderna för att förstå 
sammanhangen. Framtidens vattenförvaltning och luftkvalitet är exempelvis en viktig fråga 
för kommunen.  
 
Genom att använda upphandling som ett av verktygen, exempelvis för inköp av livsmedel, 
kan fler lokala möjligheter för produkter och tjänster bli stärkta. Samarbete med aktörer 
och att ta del av andras kunskap och erfarenheter kan hjälpa till att förfina arbetet och göra 
saker i rätt tid.  
 

Mål 

 Kommunen låter barn och ungdomar vara delaktiga i utvecklingen av samhället.  

 Kommunen använder sin egen mark för att stärka ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald.   

 Kommunen använder upphandling för att utveckla lokala och hållbara 
produktionsmöjligheter och tjänster.  
 

Nyckeltal 

Mål 4 – God utbildning för alla 
 Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel %.  

 Gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, andel %.  

 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel %.  

 Invånare, 26-64 år, med eftergymnasial utbildning, andel %.  
 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel %.  

 
Mål 10 – Minskad ojämlikhet 
 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel %  

 
Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion, kommunspecifikt nyckeltal 
 Andel lokala leverantörer som lämnar in anbud i upphandlingar, %   

 Andel lokala leverantörer som får sina anbud antagna, %  
 

Nyckeltal för att följa trender för ekosystemtjänster samt biologisk mångfald är ännu inte 
utvecklade.  
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Vägledning i arbetet   
Som ett stöd i arbetet för att genomföra strategin och nå de globala målen är fem 
vägledande perspektiv framtagna.  
 

Helhet och prioritering 

De 17 globala målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av 
varandra. Därför är det viktigt att se arbetet med de globala målen som en helhet. Insatser 
och åtgärder för att uppnå ett av de globala målen stödjer eller är ofta beroende av ett eller 
flera andra globala mål. Prioriteringar är dock ändå viktiga för att komma framåt i arbetet. 
Det går inte att jobba med eller uppfylla allt på en och samma gång.  
 

Delaktighet och handlingskraft 

Delaktighet och förutsättningar för att jobba med hållbar utveckling skapar handlingskraft. 
Det handlar om engagemang och inflytande från medarbetare, elever i skolan, brukare 
inom omsorgen och andra berörda inom kommunens verksamheter. Unga personer är 
särskilt viktiga att fånga upp i processen med att nå de globala målen. Det är dock de 
vuxna som bär ansvaret för att komma tillrätta med utmaningarna.  
 

Nytänkande och kunskapsbaserat  

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. Utrymme att 
testa nya idéer och arbetssätt inom organisationen är avgörande för att nå framgång. 
Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att insatserna ger önskad 
effekt och ökad måluppfyllelse. Insatserna ska också bli genomförda i samklang med de 
snabba förändringar som kan ske i omvärlden. Kunskap om de globala målen och Agenda 
2030 behöver komma alla i organisationen till del och är en nyckelfaktor för att få resultat.  
 

Inspiration och kommunikation 
Inspiration genom att visa på goda exempel och ge ett personligt incitament för att jobba 
hållbart ger en positiv förstärkning i arbetet. Kommunikation av goda exempel ska komma 
medarbetare såväl som invånare, organisationer och näringsliv till del.  
 

Samverkan och partnerskap 

Samverkan med andra aktörer i samhället lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
såväl som invånare är nödvändigt för att få kraft i arbetet. Näringslivet är en nyckelaktör 
som driver arbetet med hållbarhet framåt genom nya affärslösningar inom alla globala mål. 
Stärkt samarbete med forskning, universitet och högskolor är mycket värdefullt.  
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Strukturella och organisatoriska förutsättningar 
Ett långsiktigt och strategiskt arbete med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala 
målen behöver ha strukturella och organisatoriska förutsättningar. Strategier och åtgärder i 
arbetet med Agenda 2030 följer kommunens styrmodell.  
 
”Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via kommunfullmäktiges mål och 
budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas ansvar för aktiviteter och 
resultat. Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige 
utifrån analys och uppföljning.”5 
 
Övergripande ansvar för verksamheternas genomförande av Strategin för Agenda 2030 har 
kommunchefens ledningsgrupp som regelbundet följer upp och diskuterar resultat och 
eventuella åtgärder. Ledningsgruppen fungerar även som en plattform för det samlade 
hållbarhetsarbetet inom kommunens verksamheter. Informationsutbyte, samverkan över 
sektorsgränser och spridning av goda exempel ingår bland annat i det. Verktyg i arbetet är 
bland annat Klimatåtgärdsbanken för att skapa engagemang och delaktighet hos 
medarbetarna, miljömålsarbetet6 och åtagande genom Klimat 20307.  
 
Kommunen har flera stödjande funktioner som hjälper verksamheterna med exempelvis 
planering och uppföljning av arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. 
Funktionerna ingår även i en arbetsgrupp som följer upp, analyserar och ger förslag till 
utveckling av kommunens arbete med genomförandet av strategin. Arbetsgruppen 
organiserar även utbildning och kommunikation om Agenda 2030 och globala målen samt 
utövar omvärldsbevakning. Långsiktighet i arbetet och personella resurser är en 
förutsättning för att kommunens ska kunna uppnå strategins målsättningar.  
 
Exempelvis är det följande funktioner som ingår i arbetsgruppen 

 Samhällbyggnadsstrateg  

 Folkhälsostrateg 

 Miljöstrateg  

 Kommunikatör 

 Controller  
 
 
 

Kommunikation  

Måluppfyllelse i arbetet med de globala målen kräver strategisk, anpassad och kontinuerlig 
kommunikation. Det handlar exempelvis om: 

 kunskap om de globala målen för att mobilisera politiker såväl som medarbetare 
eftersom alla behöver vara med i arbetet. 

 att underlätta för lärare i skolan att diskutera hållbarhet och globala målen ur ett 
Mariestadsperspektiv.  

                                                 
5 Styrmodell Mariestads kommun, kommunfullmäktige § 45/19 
6 www.sverigesmiljomal.se 
7 https://klimat2030.se  

http://www.sverigesmiljomal.se/
https://klimat2030.se/
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 att visa på goda exempel för medborgarna och näringslivet för att få dem inspirerade.  
 

Exempel på goda insatser som redan idag är igång finns i bilaga 1.8  
 
En kommunikationsplan är knuten till arbetet med genomförandet av Strategin för 
Agenda 2030. Kommunikationsplanen är ett levande dokument som följs upp och blir 
uppdaterat en gång per halvår. 

 

Andra styrdokument 
I samband med att Strategin för Agenda 2030 blir antagen påverkas följande styrdokument 

 Folkhälsostrategi upphör och är inarbetad i Strategin för Agenda 2030. Övriga 
styrdokument kopplade till folkhälsoarbetet ska ses över vid behov bli omarbetade. Syftet 
är att inte viktiga och specifika delar för att bland annat stärka den psykiska hälsan ska 
tappas bort.  

 Energi- och klimatplanen förnyas och det sker inom MTG-samarbetet.   

 Ett grönt och skönt MTG upphör. 

 Naturvårdsplan arbetas in i kommande Blå- och grönstrukturplan.   

 Mötesplats Mariestad- grönprogram arbetas in i kommande Blå- och grönstrukturplan.   

 Klimatanpassningsplanen arbetas om. Delen som rör åtgärder blir planer för respektive 
berörd nämnd. Delen som är underlag, analyser och mer av kunskapskaraktär blir ett 
dokument till stöd och hjälp för verksamheterna.  
 

Vissa andra styrdokument kommer att behöva uppdateras så att de harmoniserar med 
målen i strategin. Detta sker löpande i samband med ordinarie revideringar.  

                                                 
8 Bilaga 1, Exempel pågående insatser 



 

Datum: 2021-04-14 
Dnr: 2019/00372 
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Ändringar i Strategi för Agenda 2030  

Nedanstående ändringar är gjorda i dokumentet Strategi för Agenda 2030. Ändringarna 

är utifrån bedömda synpunkter i yttrande samt i något fall av arbetsgruppen för Agenda 

2030. Mindre justeringar av redaktionell karaktär är också utförda.  

 

Förord 

Förord av kommunstyrelsens ordförande är tillagt. 

  

Om Agenda 2030 och de globala målen  

 Text som är tillagd utifrån synpunkt i yttrande: 
En av de bärande grundpelarna i Agenda 2030 är principen om respekt för de mänskliga 
rättigheterna och att ingen ska lämnas utanför. Arbetet med att nå de globala målen ska 
genomföras med särskild hänsyn till de människor som har sämst förutsättningar och genom ett 
inkluderande arbete. 

 Uppdatering av vilka mål Sverige har störst framgång inom utifrån att resultat från 
2020 är tillgängligt. Tillägg av Mål 5 Jämställdhet.  

 

Mål och nyckeltal  

Text som är tillagd av arbetsgruppen:  

 Fler nyckeltal är under utveckling. 

 

Insatsområde Livsstil 

Illustrationen är uppdaterad utifrån yttrande:  

 Under områden är Kultur samt Service tillagt.  

 Mål 5 Jämställdhet är tillagt.  

 

Rubriken Varför insatsområdet är viktigt, tillägg utifrån yttrande: 

 Inte minst kulturen har en stor betydelse genom att förena och påverka människor på olika sätt 

 

Rubriken Vad kan och vill kommunen prioritera, tillägg utifrån yttrande:  

 trafiksäkra i meningen som börjar med Offentliga miljöer såsom lokaler….  

 jämlikhet i meningen som börjar med Att bereda plats och möjlighet till… 
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 Möjligheten till ett rikt kulturliv skapar förutsättningar för kommunens invånare att leva ett gott 
liv och kan även attrahera företag och locka besökare till kommunen.  

 

Insatsområde Omställning 

Rubriken Vad kan och vill kommunen prioritera, tillägg utifrån yttrande: 

 Planeringen för exempelvis bebyggelse skapar förutsättningar för detta.  

 Även gamla tekniker och metoder kan bli återupptagna och ingå i cirkulära lösningar.  

 …och för att ställa om kommunens verksamheter till att bli cirkulära i meningen som börjar 
med Upphandling är ett effektivt verktyg…  

 

Mål, ändring utifrån yttrande: 

 Tjänsteresor byts ut till transporter i målet Kommunens verksamheter ska vara 
klimatneutrala…  

 

Mål, tillägg utifrån yttrande: 

 och renoverar i målet Kommunen bygger…  

 

Insatsområde Försörjning 

Rubriken Vad kan och vill kommunen göra, ändring utifrån yttrande:  

 och luftkvalitet i meningen som börjar med Framtidens vattenförvaltning…  

 Tagit bort och som ligger inom vattendirektivet i samma mening som ovan.  

 

Mål, ändring av arbetsgruppen:  

 Ändring av ordföljd i målet om ekosystemtjänster till Kommunen använder sin egen mark 
för att stärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald.  

 

Nyckeltal, tillägg utifrån yttrande:  

 Andel lokala leverantörer som får sina anbud antagna, %.  

 

Nyckeltal, tagits bort av arbetsgruppen:  

 De nyckeltal som finns handlar om skyddad natur men det är för begränsat.  

 

Vägledning i arbetet 

Nytänkande och kunskapsbaserat, tillägg utifrån yttrande:  

 Insatserna ska också bli genomförda i samklang med de snabba förändringar som kan ske i 
omvärlden.  
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Strukturella och organisatoriska förutsättningar 

Tillägg utifrån yttrande:  

 miljömålsarbete och åtagande genom Klimat 2030 i meningen som börjar med Verktyg i 
arbetet…  

 samt utövar omvärldsbevakning i meningen som börjar med Arbetsgruppen organiserar 
även utbildning…  

 Långsiktighet i arbetet och personella resurser är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
uppnå strategins målsättningar.  

 

Andra styrdokument 

Följande är tillagt utifrån yttrande:  

 Övriga styrdokument inom folkhälsoarbetet ska ses över och vid behov bli omarbetade. Syftet är att 
inte viktiga och specifika delar för att bland annat stärka den psykiska hälsan ska tappas bort.  

 

 

 



 

 
Dnr: 2019/372 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Sammanställning yttranden till förslag Strategi 
Agenda 2030 och förslag till hantering av 
synpunkter  

April 2021 

 

 

 

  



Sida: 2 (18) 
 
 

 

 

Inledning  

Invånare, intresseorganisationer och myndigheter har under tiden 210217 till och 

med 210315 haft möjlighet att inkomma med synpunkter om det upprättade 

förslaget till Strategi för Agenda 2030. 15 yttranden har inkommit.  

Arbetsgruppen som jobbat med framtagningen av förslaget till strategi har gått 

igenom synpunkterna. Förslaget till ändringar i strategidokumentet är noterat under 

rubrikerna Kommentar kommunen. Där framgår även om någon annan ska delges 

synpunkterna. I övrig kommer synpunkterna att i mesta möjliga mål på olika sätt tas 

tillvara i det fortsatta arbetet med genomförandet av strategin.  

 

Yttranden har inkommit från följande 

TH Meyer, Mikael Lönn ………………. sid 3 
Mariestads FN-förening ……………….. sid 3 

Mariestads Naturskyddsförening ………. sid 3 

Mariestads Kulturallians ……………….. sid 5 

Länsstyrelsen Västra Götalands län ……. sid 6 

Västra Götalandsregionen ……………... sid 10 

Västtrafik ……………………………… sid 10 

Tekniska nämnden ……………………..  sid 11 

Centerpartiet …………………………...  sid 11 

Miljöpartiet …………………………….. sid 12 

Vänsterpartiet ………………………….. sid 13 

Jan Bertilsson ………………………….. sid 15 

Hjalmar Thulin ………………………… sid 17 

Maria Helge ……………………………. sid 18 

Annsofie Björkman ……………………. sid 18 
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Yttrande TH Meyer, Mikael Lönn 

Tack för förslaget om Agenda 2030.  
 
Jag tycker att det vore toppen om det kan vara en del av planen att lokalt fånga upp 
innovationer från näringslivet. Vilka produkter, innovationer och modeller finns redan idag 
eller är på gång? Vissa av dessa kanske inte finns med i era upphandlingar och kanske missas!? 
Vore toppen om dessa möjligheter lyftes fram och om de möjligen kan vara en liten eller 
större aktivitet/del/investering som ligger i linje med kommunens målsättningar och de 
globala målsättningarna. 
 
Kanske kan en konkret aktivitet kan vara att näringslivet får, via enkät, skicka in på vilket sätt 
de faktiskt kan bidra, så kan kommunledningen i nästa steg kan lyfta om möjligheten finns 
att ta in dessa i sin plan för att nå målen eller för att visa på att det jobbas mot målen. Kanske 
kan det också bli inspirerande exempel för andra delar av landet? 
 
Utöver det tycker jag det blivit tydligt hur viktigt det är att tänka lokalt och självförsörjande i 
spåren av pandemin. 
 

Kommentar kommunen 

Synpunkterna delges näringslivschef och i övrig noterar kommunen synpunkterna.  

 

 

 

Yttrande Mariestads FN-förening  

Mariestads FN-förening anser att det arbete kommunen nu lägger på att ta fram en strategi för 
arbetet med Agenda 2030 är mycket positivt och vi ser som förening fram emot att på olika 
sätt delta i arbetet med att synliggöra arbetet och sprida kunskap om Agenda 2030. Vidare 
anser vi de tre prioriterade områdena; Livsstil, Omställning och Försörjning som lyfts i 
strategin är relevanta och viktiga och vi tror att samverkan mellan kommunen, föreningar, 
näringsliv och invånare kommer att behövas för att åstadkomma förändring. 
 
Kommentar kommunen 

Kommunen noterar synpunkterna.  
 
 
 

Yttrande Mariestads Naturskyddsförening  

Bra att många har fått chansen att tycka till. På grund av tidsbrist har vi dock varit tvungna att 
begränsa oss till enbart en synpunkt. 
 
Kommunens alla styrdokument behöver harmoniseras löpande med målen i strategin, i 
samband med planerade revideringar. Måluppfyllelse i arbetet med de globala målen kräver 
strategisk, anpassad och kontinuerlig kommunikation. Det handlar exempelvis om kunskap 
om de globala målen för att mobilisera politiker såväl som medarbetare eftersom alla behöver 
vara med i arbetet. 
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Blå- och grönplaner är verktyg för att identifiera ekosystems behov och möjligheter i 
närområdet Mariestads kommun. Där kan vi skydda värdena i Mål 3, 11 och 15 och belysa 
vikten av dessa. Miljöbalken och Naturvårdsverkets syn på en hållbar stadsplanering bör 
genomsyra de globala målen på lokal nivå. 
 
Det står i slutet av strategidokumentet att  andra styrdokument påverkas i samband med att 
Strategin för Agenda 2030 blir antagen, exempelvis att Naturvårdsplan arbetas in i kommande  
Blå- och grönstrukturplan. Här är det viktigt att ett dualistiskt synsätt genomsyrar arbetet så att 
det finns förutsättningar för att översiktsplanen tar hänsyn till de globala målen. 
 

Bilaga: Motivering till nytt Insatsområde i kommunens strategi för agenda 2030                      

Hälsa och välbefinnande genom hållbara städer och samhällen, biologisk mångfald 
och ekosystem 
 
Vår exploatering av mark och vattenområden  leder till stor påverkan på det liv som har sitt 
ursprung i dessa områden. I takt med vår utbredning sker undanträngning av annat liv hela 
tiden. Det har tidigare funnits utrymme vandra till när nischutrymmet tagits ifrån en art. Men 
detta blir allt svårare så som vi bygger städer, vägar, hamnar och gruvor. Eller när vi tar 
odlingsmark i anspråk från de naturliga ekosystemen. Allt fler platser domesticeras.  
Livet som vi känner det är beroende på att ekosystem  fungerar i samklang och symbios med 
varandra. Arter som tidigare ingått i fungerande ekosystem får svårt att överleva i 
jordbruksmark, städer, skogsbruk och andra intrång som vi gör. Livets nycklar finns i de 
levande arternas  DNA och dör de ut går det inte att återskapa. Det måste också finnas en vis 
mängd av en art i ett fungerande ekosystem för att generna i populationen inte ska försvinna 
eller bara återfinnas i ett fåtal individer av arten. Vi är beroende på att vattnet renas av 
mikroorganismer i naturliga ekosystem i  Vänern och att pollinatörer får frö att bildas. 
Mikroorganismer får jordarna att fungera i både skog och åker. De ger oss virke till hus och 
mat att äta. Träd tar upp koldioxid och lagrar kol i markens  svamptrådar.  
 
Insatsområdet är viktigt för nu dör arter ut i en aldrig tidigare sedd takt. Vi ser konsekvenserna 
av att de tidigare för givet tagna ekosystemtjänsterna - rent vatten - tillräckliga polianatörer,- 
hälsosam mat från friska jordar och -skyddsbarriärer för sjukdomar i form av områden med liv 
som återfinns i orörda ekosystem mellan en art som bär på smittsamma sjukdomar och oss.  
SLU har pekat på sorkfeber som en potentiell risk att den kan spridas på grund av allt fler 
kalhyggen. 
 
Goda hälsosamma städer med utrymme för biologisk mångfald gynnar människors hälsa och 
välbefinnande. Blå och grönplaner är ett verktyg för att identifiera ekosystem i närområdet 
Mariestads kommun. Det är tänkt att skydda värdena i Mål 3, 11 och 15 och belyser vikten av 
dessa. Hur kravet från Naturvårdsverket uppfylls på en hållbar stadsplanering kan genomföras 
med hänsyn till de Globala målen på lokal nivå. En god planering kan ge förutsättningar för 
såväl en växande  som en frisk kommun med en rik biologisk mångfald 
 

Kommentar kommunen 

Kommunen noterar synpunkterna. Synpunkterna som berör blå- och 

grönstrukturplanen delges projektgruppen som arbetar med framtagning av planen.  

  



Sida: 5 (18) 
 
 

 

Yttrande Kulturallians Mariestad 

Vi finner det anmärkningsvärt att kulturen inte nämns i förslaget till Strategi för Agenda 2030. 
Enligt förslaget är syftet, bland annat, att tydliggöra politiska prioriteringar och mål. 
 
Prioriterade insatsområden grundar sig på kommunens vision samt ställningstaganden och 
prioriteringar i kommunens styrdokument. Kommunfullmäktiges mål är bl a ”En attraktiv 
tillväxtkommun” och ”En kreativ och innovativ kommun” 
Områden som nämns inom insatsområde livsstil är viktiga, men kultur saknas. 
 
Vår uppfattning är, inte minst mot bakgrund av det nyligen antagna kulturpolitiska 
programmet, att kulturellt utbud och möjligheter bör vara ett prioriterat område inom 
insatsområde livsstil. 
 
Kulturens betydelse för människan och samhället framgår tydligt, redan av inledningen, 
i det kulturpolitiska programmet. 
” Det kulturpolitiska programmet utgår från ett brett kulturbegrepp där kultur skapas av 
människor och i möten mellan människor. 
Kultur förenar och påverkar oss på många olika sätt, som enskilda personer och som 
medborgare i samhället. Kultur har även ett egenvärde som ger oss upplevelser, skapar 
sammanhang och mening och förmedlar fler dimensioner i våra liv genom olika konstnärliga 
uttryck.” 
 
”Ett rikt kulturliv skapar förutsättningar för kommunens invånare att leva ett bra liv. 
Kulturlivet skapar även en god grund för att attrahera företag och locka besökare till 
kommunen” 
 
Kulturen behöver arenor, miljöer och sammanhang för möten mellan människor och 
organisationer. 
Det är viktigt, som antyds i programmet, att kommunens roll är att ”skapa förutsättningar för 
kultur, konst och konstnärlig verksamhet”, med den konstnärliga friheten samt 
yttrandefriheten som förutsättningar. 
 
I ett strategiförslag till 2030 anser vi att man bör resonera om och förhålla sig till de snabba 
och stora förändringar som sker i omvärlden, inte minst digitaliseringen. 
”Omvärlds- och framtidstänk ”är av största vikt och bör ha en självklar plats i ett dylikt 
strategidokument. 
 

Kommentar kommunen 

Kulturens betydelse har förtydligats under insatsområdet Livsstil. Betydelsen av att förhålla 

sig till de förändringar som sker i omvärlden är tillagt under Vägledning i arbetet och 

rubriken Nytänkande och kunskapsbaserat.  

Kommunen noterar i övrigt synpunkterna.  
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Yttrande Länsstyrelsen Västra Götalands län  

Sammanfattning och övergripande synpunkter 
Länsstyrelsen är positiv till att Mariestads kommun tagit fram en strategi för Agenda 2030, 
liksom till de goda ambitioner som uttrycks i strategin. Det är särskilt positivt att kommunen 
har en struktur för hur arbetet med de globala hållbarhetsmålen ska integreras i kommunen på 
ett sätt som bygger på ett brett deltagande och att arbetet kommer följas upp med hjälp av 
nyckeltal. Länsstyrelsen har förståelse för att Mariestads kommun befinner sig i ett tidigt skede 
av arbetet med Agenda 2030. I delar av strategin ser Länsstyrelsen behov av förtydliganden; 
nedan följer Länsstyrelsens viktigaste synpunkter: 
 

 Kommunens roll bör framgå i strategin. Kommunen har en avgörande roll i den 
ordinarie myndighetsutövningen och ansvaret för den långsiktiga planeringen. Det är 
en viktig del av Agenda 2030-arbetet. 

 En av de bärande grundpelarna i Agenda 2030 är principen om respekt för de 
mänskliga rättigheterna och att ingen ska lämnas utanför. Strategin behöver 
genomföras med särskild hänsyn till de människor som har sämst förutsättningar, 
utifrån principen om respekt för de mänskliga rättigheterna. 

 Kommunens folkhälsostrategi bör finnas kvar tills den sociala dimensionen är mer 
utvecklad i strategin.  

 I strategin bör kommunens miljömålsarbete lyftas tydligare, eftersom det motsvarar 
den miljömässiga dimensionen i Agenda 2030. 

 Strategin bör avspegla att kommunen är en del av klimatstrategin Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om. 

 
Om Agenda 2030 och de globala målen 
Det är ett bra angreppssätt att välja insatsområden efter den verksamhet kommunen råder 
över och de globala mål som Sverige har störst utmaning inom. Här ringas målen 12. Hållbar 
konsumtion och produktion och 13. Bekämpa klimatförändringarna in som särskilt viktiga för 
kommunen att arbeta med. Det hade också varit intressant att utgå från de globala mål som 
Mariestads kommun har störst utmaningar inom. Alternativt skulle kommunen kunna precisera 
om man anser att något av delmålen till de valda målen är speciellt viktiga för kommunen att 
arbeta med.  
 
Sambandet mellan Agenda 2030 och Sveriges nationella miljökvalitetsmål saknas i strategin. 
Miljömålen täcker in den miljömässiga delen av Agenda 2030; att nå miljömålen är avgörande 
för genomförandet av Agenda 2030. I den fördjupande utvärdering av miljömålen som 
Naturvårdsverket gjorde 2019 identifieras att klimatförändringarna och utarmningen av den 
biologiska mångfalden är två områden som behöver prioriteras de kommande åren. 
Länsstyrelsen anser att strategin bör lägga mer vikt på området biologisk mångfald och att 
sambandet mellan Agenda 2030 och miljökvalitetsmålen bör lyftas i strategin.  
 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om nämns inte i den strategiska planen. Vi anser att 
strategin behöver avspegla att kommunen är en del av klimatstrategin Klimat 2030. Vi behöver 
kraftsamla för att nå de regionala klimatmålen.  
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Det är positivt att Mariestads kommun har antagit flera av kommunernas klimatlöften inom 
Klimat 2030. Om kommunen breddar sitt arbete med Agenda 2030 till att omfatta även 
myndighetsutövningen och ansvaret för den långsiktiga planeringen skulle det bidra än 
tydligare till målen i Klimat 2030.  

 
Syfte med strategin för Agenda 2030 
Det är bra att det övergripande syftet med Agenda 2030-arbetet beskrivs i strategin. 
Formuleringen kring framtida generationer bör dock förtydligas. Skrivningen bör ligga i linje 
med klimatlagen (2017:720), vars skrivningar är skarpare och uttrycker att ekosystemen liksom 
nutida och framtida generationer ska skyddas mot skadliga effekter.  
 
Insatsområden  
Inom de tre insatsområdena Livsstil, Omställning och Försörjning anser vi generellt att 
beskrivningen av vad kommunen vill och kan göra behöver tydliggöra vilka verktyg kommunen 
avser att använda för att genomföra de insatser som beskrivs. Här ser Länsstyrelsen att viktiga 
verktyg att komplettera med är kommunens roll inom fysisk planering, tillsyn enligt 
miljöbalken och plan- och bygglagen samt folkhälsoarbetet och uppföljningen av de mänskliga 
rättigheterna.  
 
Mål och nyckeltal 

Ambitionen att alla hållbarhetsdimensioner ska ingå i varje insatsområde är positiv. Det är 
också bra att strategin följs upp med hjälp av nyckeltal. Vi föreslår att vissa insatsområden 
kompletteras med ytterligare mål, aktiviteter och nyckeltal. Några förslag på fler nyckeltal 
presenteras under respektive insatsområde. 
 
Insatsområdet Livsstil 

Tydligare fokus bör läggas på kommunens prioriteringar utifrån välfärdsuppdraget, att jämna 
ut skillnader i livsvillkor och att underlätta deltagandet. Detta framkommer bland annat i Mål 
10.2 i Agenda 2030 där Sverige förpliktigar sig att: ”Till 2030 möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.” 
Klimatperspektivet kan lyftas för att visa hur kommunen kan underlätta för 
kommuninvånarna att leva mer hållbart och klimatsmart.  
 
De förutsättningar kommunen kan bidra med är till exempel att: 
- skapa samhällsstrukturer som förenklar en hållbar livsstil genom att exempelvis planera och 
bygga ett samhälle med minskat bilberoende,  
- marknadsföra upplevelser som bidrar till ökat välbefinnande som natur och kultur, 
- hjälpa invånarna med att vårda, laga, låna, byta, göra själva eller köpa begagnat.  
- underlätta för att på mindre orter använda befintliga, allmänna lokaler för 
distansarbetsplatser, möjlighet att ladda elfordon samt för andra funktioner, som till exempel 
föreningsmöten och uthämtning av matvaror. 
 
I beskrivningen av kommunens arbete med att främja trygga och hälsosamma miljöer bör 
även arbete med förorenade områden och miljögifter nämnas.  
 
Insatsområde Omställning 
Beskrivningen av vad kommunen kan och vill prioritera kan utvecklas. Vid sidan av rollen som 
verksamhetsutövare och inköpare har kommunen andra roller som vi menar att strategin 
behöver kompletteras med:  
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- Kommunens myndighetsutövning har koppling till miljö- och hållbarhetsarbetet genom till 
exempel fastställande av lokala föreskrifter och taxor, tillsyn, tillstånd, bidragsgivning och 
fastställande av detaljplaner.  
- Kommunen ansvar också för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 
Översiktsplaner ger möjlighet att beakta miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av 
samhällsutvecklingen ur ett helhetsperspektiv. 

Ett område där beskrivning och mål skulle kunna göras tydligare är transporterna. Den 
kommunala planeringen har en viktig roll för att bidra till ett mer transporteffektivt samhälle. 
Att planera lokal bebyggelse på ett sätt som främjar kollektivtrafik, gång och cykel är ofta yt-, 
kostnads- och miljöeffektivt för att skapa hög tillgänglighet, i synnerhet i tätare stadsmiljöer.  
 
Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle har också synergier i den sociala dimensionen. 
Boendemiljön blir trivsammare när trafiken tar mindre plats i gaturummet, när bullret minskar 
och luftkvaliteten blir bättre. Vidare ökar tillgängligheten för dem som inte har bil, vilket är 
särskilt viktigt för barn och ungdomar, men även äldre. Transportmedel som kollektivtrafik, 
gång och cykel innebär också effektivt nyttjande av ytor och större möjligheter till 
klimatanpassning. På området transporter beskrivs behovet av infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel. Här saknar vi en beskrivning av kommunens roll, till exempel för att 
uppföra infrastruktur för elfordon vid de fastigheter som kommunen äger.  
 
I beskrivningen av vad kommunen kan och vill prioritera skriver ni om förnybar elproduktion 
samt systemlösningar för lagring av energi. För detta saknas dock mål och nyckeltal. Inte heller 
nämns möjligheten att använda vindkraft för lokal produktion av el, utan endast solceller. 
Beskrivningen av miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn anser vi behöver förtydligas 
med att hänsyn också behöver tas till natur- och kulturmiljövärden. 
 
Till insatsområdet omställning har vi några förslag på kompletterande nyckeltal: 
- befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel1 (%), (kopplat till mål 9), 
- genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/personbil2, (kopplat till mål 11),  
- uppföljning av fordonsflottans utveckling per drivmedel3 (kopplat till mål 11),  
- utsläpp av växthusgaser totalt, uttryckt som ton CO2-ekv4 (kopplat till mål 13). 
  
Insatsområde Försörjning 
Det är bra att kommunen lyfter fram ekosystemtjänster är en prioriterad fråga. I figuren över 
berörda mål skulle mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” kunna läggas till, som en mycket 
viktig aspekt av den bebyggda miljön. Även i målet på sida 12 ”Kommunen stärker 
ekosystemtjänster och ökar den biologiska mångfalden på sin egen mark” skulle detta kunna 
anges som en prioriterad fråga att hantera i översiktsplanen och detaljplaner. 
 
Som nyckeltal för detta skulle kommunen förslagsvis kunna arbeta med grönytefaktor i 
detaljplanerna. Kommunen skulle också kunna tillämpa Boverkets verktyg ”ESTER” och följa 
upp antalet berörda planer som anpassats genom metoden5.  
 

                                                 
1 Finns bland nyckeltalen framtagna av Rådet för kommunala analyser. 
2 Körsträckedata - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se) 
3 Transportstyrelsen publicerar statistik om fordon i län och kommuner på Fordon på väg (trafa.se). Där finns 
statistik per drivmedel om antal personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. 
4 Nationella emissionsdatabasen: Statistik och indikatorer - Regional Utveckling och Samverkan i 
miljömålssystemet (rus.se 
5 Underlag och verktyg för ekosystemtjänster och grönstruktur - PBL kunskapsbanken - Boverket 
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Insatsområdet Försörjning omfattar området ren luft. Här bör vikten av en god luftkvalitet 
lyftas tydligare både vad gäller texter och mål. Skälet är att vägtrafikens utsläpp skapar 
luftkvalitetsproblem i städer och tätorter, medan vedeldning påverkar luftkvaliteten främst i 
mindre tätorter6. 
 
Ett syfte med strategin är att stärka delaktigheten hos invånarna. Ett förslag på nyckeltal att 
följa upp är samråd och invånardialoger. Mariestad har goda förutsättningar för att samråda 
med grupper som nationella minoriteter, barn och unga, personer med funktionsnedsättning, 
äldre samt personer som söker eller nyligen har sökt asyl. Samtliga grupper ovan är 
identifierade i kommunens folkhälsostrategi. Länsstyrelsen anser inte att kommunens 
folkhälsostrategi ska ersättas med strategin för Agenda 2030, då den sociala dimensionen inte 
har en tillräcklig förankring i denna. Strategin behöver annars kompletteras med hur 
jämlikheten ser ut samt konsekvensanalyser för olika grupper, som i kommunens nuvarande 
folkhälsostrategi.  
 
I och med att barnkonventionen blev lag 2020 har Länsstyrelsen uppmärksammat barns 
behov av resor och förflyttning i sin närmiljö. På många platser i länet, bland annat i 
Mariestads kommun, går en regional väg går förbi en kommunal skola. Där det inte är 
trafiksäkert att ta sig till skolan på egen hand, se vidare: Gestaltad trafikmiljö ur 
barnperspektivet7. Detta kunskapsunderlag bör få betydelse i arbetet med regionala 
infrastrukturplanen 2022–2033/37. 
 
Vägledning i arbetet 
De fem perspektiv som nämns som stöd är bra utgångspunkter i det fortsatta arbetet. Vi vill 
även uppmärksamma er på materialet Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 20308 
som ett stöd i fortsättningen. Den har nyligen tagits fram inom Länsstyrelsernas arbete med 
regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet. När det gäller det klimatrelaterade 
arbetet kan de fokusområden och arbetssätt som tillämpas inom Klimat 2030 vara en 
inspiration. 
 
Strukturella och organisatoriska förutsättningar 
Det är värdefullt att kommunchefens ledningsgrupp är en plattform för det samlade 
hållbarhetsarbetet. Det är också positivt att det finns en struktur för hur arbetet med Agenda 
2030 och de globala hållbarhetsmålen ska integreras i kommunen som spänner över många 
verksamheter. Länsstyrelsen föreslår att rutiner läggs fast för att uppdatera strategin med 
jämna mellanrum. 
 

Kommentar kommunen 

Följande tillägg är gjorda  

 Text om mänskliga rättigheter och allas deltagande under rubriken Om Agenda 2030 

och de globala målen 

 Den kommunala planeringens betydelse för exempelvis tillgång till bostäder nära 

kollektivtrafik och möjligheter till att gå eller cykla är tillagt under Insatsområde 

Omställning/Vad kan och vill kommunen prioritera.  

                                                 
6 Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts 015in Sweden 
2015 (diva-portal.org) 
7 Gestaltad trafikmiljö ur barnperspektivet (lansstyrelsen.se) 
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 Miljömålsarbetet och Klimat 2030 är tillagt som verktyg under rubriken Strukturella 

och organisatoriska förutsättningar.  

 Luftkvalitet är tillagt under rubriken Insatsområde Försörjning/Vad kan och vill 

kommunen prioritera.  

 Förtydligande under rubriken Andra styrdokument: Övriga styrdokument kopplade 

till folkhälsoarbetet ses över och ska vid behov bli omarbetade. Syftet är att inte viktiga och 

specifika delar för att bland annat stärka den psykiska hälsan ska tappas bort. 

 
I övrigt är synpunkterna noterade.  

 

 

 

Yttrande Västra Götalandsregionen 

Tack för möjligheten att ta del av Mariestads förslag på strategi för Agenda 2030! 
Västra Götalandsregionen gillar och hejar på kommunens arbete med Agenda 2030. 
 

Kommentar kommunen 
Kommunen noterar synpunkten.   

 

 

 

Yttrande Västtrafik  

Västtrafik har tagit del av det förslag till strategi för Agenda 2030 som Mariestads kommun har 
upprättat. Kommunen har fokuserat på tre insatsområden med konkretiserade mål och kopplade 
nyckeltal till dessa. För att nå de uppsatta målen inom de tre insatsområdena, utifrån kommunens 
ansvarsområden, ser vi att följande åtgärder behöver finnas med och följas upp.  
 
Insatsområde Livsstil och Försörjning  
För att målen inom insatsområdet ska kunna uppnås på ett hållbart sätt när det gäller att ta sig till 
arbete, rekreation och studier, så är det viktigt att det skapas trygga och trafiksäkra miljöer vid 
resecentrum och hållplatser. Det är också viktigt att det finns ett sammanhållet, trafiksäkert, tryggt 
och gent gång- och cykelvägnät, så att resor till studier och rekreation kan ske på ett hållbart sätt.  
 
Insatsområde Omställning  
Här beskriver kommunen att det krävs olika insatser och investeringar såväl som ändrat beteende 
för att få fler att gå, cykla och åka med kollektivtrafiken, men det finns inga åtgärder eller nyckeltal 
kopplat till detta.  
 
Genom att planera samhället och nybyggnationer av bostäder och verksamheter i anslutning till 
befintlig infrastruktur för gång och cykel samt i anslutning till de prioriterade 
kollektivtrafikstråken, där god kollektivtrafik redan finns, så ger det goda förutsättningar för att få 
fler att naturligt välja att resa hållbart. Likaså kan kommunen arbeta med parkeringsnormer mm 
för att uppmuntra till andra färdsätt än bil.  
 
Kommunen har planer på att exploatera nya områden för handel och verksamheter i externa lägen 
utmed E20. Vid planering av de områdena har kommunen stora möjligheter att från början 
utforma områdena i syfte att skapa attraktiva och trygga miljöer för gående och cyklister, dit man 
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även kan ta sig med kollektivtrafik och där bilen (om den används alls) får stå kvar på sin plats, när 
man gående förflyttar sig mellan de olika verksamheterna.  

 
Västtrafik ser fram emot att följa det fortsatta arbetet med strategin! 

Kommentar kommunen 

Trafiksäkra miljöer är tillagt under Insatsområde Livsstil/Vad vill och kan kommunen 

göra.  

Den kommunala planeringens betydelse för exempelvis tillgång till bostäder nära kollektivtrafik 

och möjligheter till att gå eller cykla är tillagt under Insatsområde Omställning/Vad kan 

och vill kommunen prioritera.  

Kommunen noterar övriga synpunkter.  

 

 

Yttrande Tekniska nämnden  

Tekniska nämnden har tagit del av förslag till Strategi för Agenda 2030 och har inget 

att yttra gällande förslaget. 

Kommentar kommunen 

Informationen noteras.  

 

 

Yttrande Centerpartiet 

Resolutionen Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. Det 

är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin skådat. 

Strategin bryts ner från den globala nivån till en nationell nivå och därefter ned till 

en lokal nivå för bl.a. kommunerna.  

Agenda 2030 ligger helt i linje med Centerpartiets idéprogram och grundläggande 

värdegrunder.  

Inom Centerpartiet Mariestad ser vi den inom Mariestads kommun framtagna 

strategin som ett mycket viktigt samlingsverktyg för kommunens arbete med 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det stämmer också väl med 

kommunfullmäktigemålen om biosfärområdet (2012/0138) och portalparagrafen 

som modellområde för hållbar utveckling (2014/8) samt kommunens klimatlöfen 

2021.  

Vi väljer att inte gå in på detaljer i strategin då vi ser den som bra och utvecklingsbar 

inom alla de tre framtagna insatsområdena: livsstil, omställning och försörjning. 

Samtliga dessa insatsområden kommer att kunna användas för kommunens 

utveckling inom både verksamheterna och politiken.  
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Centerpartiet ställer sig bakom strategins utformning, mål och planer men vi ser 

också en del faktorer om vi ska lyckas:  

Långsiktigheten för arbetsgruppen 

 Idag finns en arbetsgrupp där samhällsbyggnadsstrateg, folkhälsostrateg, 

miljöstrateg, kommunikatör och controller ingår. Skall strategin lycks måste 

tillräcklig arbetstid avsättas under åren framöver. En plan för de personella 

resurserna måste tas fram och medel avsättas för detta.  

 Arbetsgruppen bör arbeta med att samla in goda exempel från kommunens 

verksamheter.  

 Arbetsgruppen bör fortsätta med omvärldsanalyser för att ta hem goda 

exempel.  

 Arbetsgruppen bör arbeta med att sprida de goda exemplen för 

implementering inom kommunens verksamheter.  

 Arbetsgruppen bör konkretisera och förenkla planen för att nå berörda 

parter.  

 

Kommunikationsplan 

 En tydlig kommunikationsplan måste tas fram som konkretiserar hur t.ex. 

politiker, tjänstemän och övriga medarbetare kan arbeta med strategin.  

 Kommunikationsplanen skall även beskriva hur skolelever samt förskolebarn 

ska arbeta med strategin.  

 Kommunikationsplanen skall även beskriva när och hur de olika 

aktiviteterna skall följas upp både inom verksamheterna och inom de olika 

nämnderna och styrelserna.  

 Kommunikationsplanen skall beskriva hur kommunens invånare involveras i 

arbetet med strategin för Agenda 2030.  

 Kommunikationsplanen skall omfatta hur man kommunicerar med 

föreningslivet för att skapa delaktighet.  

 

Kommentar kommunen 

Vikten av långsiktighet och tillräckligt med resurser är tillagt under rubriken Strukturella 

och organisatoriska förutsättningar.  

Synpunkterna om kommunikation tas med i den kommunikationsplan som är 

knuten till genomförandet av strategin.  

I övrigt noterar kommunen synpunkterna.  
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Yttrande Miljöpartiet 

Vi i Miljöpartiet har studerat remissversionen av strategin och har följande synpunkter. 
 

1. Det finns inte redovisat vilka nyckeltal som med automatik kommer från Rådet för 
kommunala analyser och vilka mål som är kommunspecifika. 

 
2. Finns det bland de kommunspecifika nyckeltalen några som inte redan insamlas. 

 
3. För att nyckeltal ska ge bra underlag bör det finnas en serie med insamlade nyckeltal 

som börjar innan strategin startas och som redovisas i strategins grundmaterial. 
 

4. Ett antal nyckeltal bör viktas så högt att de tas in i kommunens årsredovisning. 
 
 

Kommentar kommunen 

De nyckeltal som är kommunspecifika är benämnda kommunspecifik i rubriken för 

nyckeltalet..  

I övrigt noterar kommunen synpunkterna.  

 

Yttrande Vänsterpartiet  

Vi tycker att strategin är intressant och väl genomarbetad. Vi lämnar i den här skrivelsen våra 
förslag på förändringar av vissa mål och även förslag på nya mål som inte finns med i förslaget 
(skrivet med kursiv stil).  
 
Vi har valt att inte lämna förslag eller synpunkter på nyckeltalen, eftersom vi tycker att det är 
målen som är det viktiga, inte vad som går att mäta. Därför är val av nyckeltal mindre viktigt. 
Vi vill trycka på vikten av att kommunen i sin internkommunikation förebygger att 
verksamheterna väljer åtgärder/aktiviteter utifrån nyckeltalen istället för målen.  
 
Vi noterar att strategin inte gäller för kommunens bolag, trots att en stor del av kommunens 
verksamhet bedrivs av dem. Det bör framgå av strategin hur kommunen ska gå tillväga för att 
även bolagen ska arbeta i enlighet med strategin för Agenda 2030. 
 
Vi noterar också att Folkhälsostrategin för åren 2020-2024, som antogs av kommunstyrelsen 
19 augusti 2019, ska upphävas i samband med att strategin för Agenda 2030 antas. 
Folkhälsostrategin för 2020-2024 fokuserar på områden som tidigt syftar till god psykisk hälsa. 
Vissa av målen i strategin för Agenda 2030 tangerar detta, men vi upplever att det på det stora 
hela blir ett minskat fokus på den psykiska hälsan i strategin för Agenda 2030 jämfört med i 
folkhälsostrategin. Betyder detta att kommunen ser ett minskat behov av åtgärder för att tidigt 
främja god psykisk hälsa? Vi skulle vilja se ett resonemang runt detta i strategin för Agenda 
2030.  
 
Livsstil Mål 

 Kommunen ger möjlighet till god hälsa och miljövänligt beteende hos invånarna genom att 
skapa lämplig infrastruktur samt trygga miljöer och närhet till rekreation.  
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 Vi erbjuder invånarna i kommunen en trygg välfärd med hög kvalitet, i livets alla skeenden. 

 Kommunen möjliggör att så att alla studerande kan få de kunskaper och färdigheter 
som de behöver för att främja en hållbar utveckling och för att kunna ha en hållbar 
livsstil. Genom olika insatser erbjuder kommunen även övriga invånare att genom information och 
ökad kunskap främja en hållbar utveckling och nå målet om en hållbar livsstil. 

 
Motivering:  
Trygghet, hälsa och välbefinnande och ett jämlikt samhälle är viktiga byggstenar i Agenda 
2030. Det måste också göras synligt i målsättningen inom insatsområdet livsstil.  
Dessutom menar vi att alla invånare i kommunen ska få möjlighet att få adekvat information 
och kunskap om Agenda 2030. Det kan med fördel ske genom att kommunen, med hjälp av 
sina kommunikationsresurser, i nyhetsbrev eller dylikt sprider kontinuerlig information. Det 
kan även ske genom öppna föreläsningar dit allmänheten välkomnas. Dessutom kan olika 
studieförbund engageras. Särskilt bör uppmärksammas nyanländas möjlighet att ta del av 
information/kunskap. 
 
Kommunen har möjlighet att främja att invånarna transporterar sig hälsosamt och miljövänligt 
genom till exempel satsningar på gång- och cykelvägar, klimatmaximerad snöröjning, åtgärder 
för att öka kollektivtrafikens attraktivitet såsom informationskampanjer om kollektivtrafik, 
ökat utbud av linjer, förbättring av infrastruktur för busstrafik.  
 

Omställning Mål 

 Kommunens verksamheter ska vara klimatneutrala när det gäller el, uppvärmning och 
tjänsteresor.  

 Kommunen bygger och renoverar smart och resurseffektivt med cirkulära och giftfria 
material.  

 Kommunen ställer om sin verksamhet till att bli cirkulär.  

 Kommunen bidrar till teknik- och metodutveckling genom bland annat upphandling, 
medverkan i utvecklingsprojekt och lokalt anpassade lösningar. 

 Kommunen arbetar för att invånare, företag, föreningar och andra aktörer i kommunen ska minska sin 
klimatpåverkan 

 
Motivering 
Det är inte ett tillräckligt mål att kommunen ska bygga cirkulärt. Kommunens hela verksamhet 
behöver ställas om för att i möjligaste mån bli cirkulär. Till exempel genom att laga kläder, 
telefoner, datorer och annan utrustning istället för att slänga och köpa nytt. Ett annat exempel 
är att säkerställa att tillagningsköken har tillräckligt kylutrymme för att kunna spara överbliven 
mat och använda den en annan dag.  
Kommunen kan arbeta för andra aktörers minskade klimatpåverkan genom exempelvis 
informationskampanjer och ökade resurser för energirådgivning och marknadsföring av den 
tjänsten. 
 
Försörjning Mål 

 Kommunen låter barn och ungdomar vara delaktiga i utvecklingen av samhället. 

 Kommunen arbetar aktivt för ökad jämlikhet och ökad jämställdhet 

 Kommunen stärker ekosystemtjänster och ökar den biologiska mångfalden i kommunen  

 Kommunen använder upphandling för att utveckla lokala och hållbara 
produktionsmöjligheter och tjänster 
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Motivering:  
Att sträva efter jämlika och jämställda samhällen innebär att man får en bra dynamik för att 
utveckla alla samhällssektorer. Ett jämställt samhälle är positivt för entreprenörskap och för en 
lokalt hållbar tillväxt. Bland annat OECD visar i en rapport på vad minskade klassklyftor och 
ökad jämställdhet har för betydelse för en hållbar tillväxt. 
 
Naturen och ekosystemen hänger ihop med varandra, oavsett vem som råkar äga marken. 
Istället för att välja den enkla vägen att bara göra insatser för biologisk mångfald på sin egen 
mark, behöver kommunen identifiera vilka områden och åtgärder som är viktigast för den 
biologiska mångfalden i kommunen, och ta fram strategier för hur vi som kommun kan arbeta 
för att genomföra dem. Även om vi inte äger marken kan vi till exempel samla markägare och 
erbjuda utbildning om ekosystemtjänster och biologisk mångfald, brainstorma med dem vad 
de kan tänka sig göra för åtgärder med mera.  
 

Kommentar kommunen  

Lagt till följande  

 Renoverar i målet kommunen bygger… under Insatsområde Omställning.  

 Cirkulär i texten under Insatsområde Omställning/Vad kan och vill kommunen 

göra.  

 Lagt till text om ojämlikhet i Insatsområde Livsstil/Vad kan och vill kommunen 

göra.  

 Under Andra styrdokument: Övriga styrdokument kopplade till folkhälsoarbetet ses över 

och ska vid behov bli omarbetade. Syftet är att inte viktiga och specifika delar för att bland 

annat stärka den psykiska hälsan ska tappas bort. 

Möjligheten att även Mariehus AB och Vänerenergi AB ska omfattas av strategin 

kommer att undersökas. Eventuellt kan det ske vid en revidering av ägardirektiven.  

Synpunkter om kommunikation tas med i arbetet med kommunikationsplanen. De 

synpunkter som handlar om biologisk mångfald vidarebefordras till projektgruppen 

för blå- och grönstrukturplan.  

I övrig noterar kommunen synpunkterna. 

 

 

Yttrande Jan Bertilsson 
Min strategi för att nå några av de uppsatta målen i Agenda 2030. Ert dokument: 

Mariestads kommuns strategi för agenda 2030 arbetet. Vilket detta hänvisar till. 

Utgångspunken är klar. 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. (sidan 5 första stycket) 
 
Insatsområdet är viktigt för nu lever vi över planetens tillgångar och naturens ändliga resurser. 
Bokstavligt tar vi från kommande generationer vilket inte stämmer överens med 
utgångspunkten en hållbar utveckling. Därför påpekar jag att mitt första förslag är följande. 
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1. Insatsområde Omställning  
Jag anser att kommunen bör... 

 förtydliga att kommunens alla transporter (inte bara tjänsteresor) ska vara helt 
klimatneutrala 

 studera fler energilagringstekniker än vätgas, såsom pumpkraftverk (lägesenergilager) 
och V2G-teknik (https://www.powercircle.org/v2g.pdf8 

 installera solceller på kommunens alla byggnader 
 energieffektivisera all verksamhet innan mer förnyelsebar energiproduktion 

dimensioneras 
 satsa sedan på mer vindkraft 

 
Därför föreslår jag följande tillägg i insatsområdets målbeskrivningar: 

 Första målet bör få två tillägg, som visas här med grön text – Kommunens 
verksamheter ska vara energieffektiva, samt klimatneutrala när det gäller el, 
uppvärmning och transporter inklusive tjänsteresor. 

 Tredje målet bör utökas med "såsom vätgas, pumpkraftverk och V2G-teknik". 
 Fjärde målet (nytt) bör vara "Kommunen har solceller på alla egna byggnader och 

övrig energiproduktionsutbyggnad baseras i första hand på vindkraft.". 
 

Nyckeltalets definition under Mål 11 bör få tydligare formulering, förslagsvis så här: 
Laddinfrastruktur för elbilar som energilager i hållbara energisystem och tankstationer med 
fossilfria drivmedel ersätter fossila drivmedel i kommunen 
 
För övrigt bör nyckeltalen för insatsområde Omställning vara 80-90 %, förutom för Mål 13 
som bör vara 100 %. 
 

2. Ovanstående leder vidare till följande slutsatser inom andra områden: 
 
Fossila råvaror behöver bli ersatta och det gäller både fossila bränslen till transporter och 
energiproduktion samt råvaror till material. Mariestads Kommun ska prioritera omställningen 
inom bygg- och fastighetssektorn. Vid både ny- och ombyggnation behöver bostäder och 
lokaler ha sådana krav . Byggnaderna ska utgöra en bra boende- och verksamhetsmiljö för de 
människor som vistas där och en del i det är att använda giftfria och mindre klimatpåverkande 
byggnadsmaterial i all byggnation i kommunens regi. Byggnaden ska ha en god inverkan på 
miljön och ha en resurseffektivt energibehov i hela byggnadens brukande och över tid. 

 

Kommentar kommunen 

Tjänsteresor är utbytt till transporter i målet under insatsområde Omställning som 

handlar om kommunens verksamheter.  

I övrigt noterar kommunen synpunkterna.  

  

                                                 
8 Vad är V2G - Vehicle to Grid? - PowerCircle Potentialen med V2G I teorin är potentialen för V2G väldigt stor. I en studie från Chalmers sätts 

effektpotentialen till mellan 14 GW och 114 GW från 3,8 miljoner fordon.1 Det kan jämfö- ras med att Sveriges behov under topplasttimmen 

den www.powercircle.org 

https://www.powercircle.org/v2g.pdf
https://www.powercircle.org/v2g.pdf
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Yttrande Hjalmar Thulin  

1. Det bör fastställas att strategin ska revideras år 2025, med inhämtning av synpunkter på 
samma sätt som nu. 
 
2. Det bör även fastställas intervall och tillvägagångssätt för att ge allmänheten tillgång till 
uppföljningar av resultat. 
 
3. Med tanke på att det är i kommunerna som de flesta kontakterna med medborgare sker, och 
att kommunikation av goda exempel ska komma alla invånare till del, så bör andra målet på 
sida 8 (Kommunen möjliggör så att alla studerande kan få de kunskaper och färdigheter som 
de behöver för att främja en hållbar utveckling och för att kunna ha en hållbar 
livsstil) utökas med en folkbildningskampanj riktad till vuxna invånare som inte går i skolan, 
med kampanjens fokus på betydelsen av personliga omställningar, med start i början av år 
2023. 

Ett nytt avsnitt, förslagsvis med rubriken Förutsättning för måluppfyllelse, önskas någonstans 
under varje insatsområde, förslagsvis efter avsnittet med rubriken Vad kan och vill kommunen 
prioritera. Nedan följer önskat  innehåll under den nya rubriken, varav beskrivningarna av Blå- 
och grönstrukturplanens syften gärna får vidareutvecklas. 

Under insatsområde Livsstil: 
En förutsättning för att uppnå mål 3 och 11 är att Blå- och grönstrukturplanen följs. Ett syfte 
med planen är att samhället bevarar utrymme för biologisk mångfald, som gynnar människors 
hälsa och välbefinnande. 

Under insatsområde Omställning: 
En förutsättning för att uppnå mål 11 är att Blå- och grönstrukturplanen följs. Ett syfte med 
planen är att omställningen får samhället att växa hållbart. 

Under insatsområde Försörjning: 
En förutsättning för att uppnå mål 3 och 15 är att Blå- och grönstrukturplanen följs. Ett syfte 
med planen är att bidra till en hälsosam kommun ur både medborgarnas och ekosystemens 
perspektiv. 

Kommentar kommunen 

Att ge allmänheten tillgång till uppföljningar av resultat tas med i 
kommunikationsplanen för strategin. Blå- och grönstrukturplanen är under 
framtagning och synpunkter kring denna vidarebefordras till projektgruppen som 
jobbar med detta.  
 
Kommunen noterar övriga synpunkter.  
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Yttrande Maria Helge 

Jag saknar kommunens arbete med delaktighet och universell utformning i arbetet med 
Agenda 2030. Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, uttalar att ett aktivt 
arbete runt universell utformning är en förutsättning för att nå målen med Agenda 2030. 
Vidare en grund för att samhället ska bli hållbart långsiktigt är att alla är med och beredes 
möjlighet att vara med utan att behöva massa extra stöd och specialanpassningar i efterhand. 
Detta kan inte minst också kopplas till FN Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Missar man detta perspektiv,  missar man en oerhört stor och viktig målgrupp, effektivitet och 
ekonomisk vinst, inte minst bland medborgare i Mariestads kommun. Jag skulle gärna se att 
delaktighet och universell utformning lyfts mer i Mariestad kommuns strategi och att 
Mariestads kommun i alla sektorer avser att strategiskt  arbeta för och med människor med 
olika förutsättningar. 

Kommentar kommunen 

Text om mänskliga rättigheter och allas deltagande under rubriken Om Agenda 2030 och 

de globala målen är tillagt.  

 

I övrigt noterar kommunen synpunkterna.   

 

 
 

Yttrande AnnSofie Björkman 

För yttrande se bilaga Yttrande Annsofie Björkman. Yttrandet inkom som kommentarer i 
strategidokumentet.  
 

Kommentar kommunen  

Följande är tillagt: 

 Ordet Service under insatsområdet Livsstil/Områden.  

 Under insatsområdet Omställning/Vad kan och vill kommunen göra Även gamla tekniker 
och metoder kan bli återupptagna och ingå i cirkulära lösningar. 

 Under insatsområdet Försörjning/Nyckeltal. Andel lokala leverantörer som får sina anbud 
antagna, %  

 
I övrigt noterar kommunen synpunkterna.  
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Om Agenda 2030 och de globala målen  

Världen står inför stora utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle både för nuvarande 
och för framtida generationer. FNs generalförsamling antog i september 2015 resolutionen 
Agenda 2030. I samband med detta utryckte FNs då vi är 
den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa 

 

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin 
skådat. Länder och dess regeringar har tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och 
hållbar värld. Det handlar om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och 
orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. I Agenda 2030 ingår 17 globala 
mål som konkretiserar målsättningar och ger vägledning till vad som behöver göras.  

Kommunerna spelar en stor roll för att nå de 17 globala målen och genomförandet av 
Agenda 2030. Det är i kommunerna som de flesta kontakterna med medborgare, 
företagare och organisationer sker. Globala åtaganden, EU-förordningar och nationell 
lagstiftning blir på den kommunala nivån omsatta i praktisk handling. Den kommunala 
planeringen ett viktigt redskap i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Mariestads kommun ingår även i ett av världens 700 modellområden för hållbar 
utveckling; UNESCOs Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Det innebär att 
vara föregångare och arbeta med att hitta lokala lösningar på 
de globala hållbarhetsutmaningarna för att sedan sprida detta 
som goda exempel.  

Agenda 2030 blev antagen i september 2015 och sommaren 
2018 beslutade Sveriges regering om en nationell 
handlingsplan. I november 2019 beslutade kommunstyrelsen i 
Mariestad att ta fram en strategi för kommunens arbete med 
att nå målen i Agenda 2030.  

Alla länder utgår från sina förutsättningar i arbetet med de 
globala målen. Sverige ligger i topp i världen när det gäller 
uppfyllande av de globala målen 2019.1  

Störst framgång enligt rapporten 2019 har vi inom:  

 Mål 1, Ingen fattigdom 

 Mål 3, God hälsa 

 Mål 7, Hållbar energi för alla 

Sämst ligger vi till inom: 

 Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion 

 Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna.  

 

 

                                                 
1 https://dashboards.sdgindex.org/rankings 

vara föregångare och 

n. Sverige ligger i topp i världen när det gäller 
lande av de globala målen 2019.1uppfyllande av de globala målen 2019.

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion

1

2

3



Sida: 4
Nummer: 1 Författare: mpanbj0422 Ämne: Markering Datum: 2021-02-09 18:25:46 +01'00'

Nummer: 2 Författare: mpanbj0422 Ämne: Markering Datum: 2021-02-09 18:27:38 +01'00'
Onödig formulering - jättebra att det går bra och att "Sverige ligger i topp" - men så mkt mer måste göras för att vi ska nå målen till 2030...

Nummer: 3 Författare: mpanbj0422 Ämne: Markering Datum: 2021-02-09 18:47:26 +01'00'
Här har kommunen en otroligt viktig roll att medvetet välja och styra konsumtion och produktion - dvs genom att ha en strategi eller 
kravställning på VEM som får exploatera inom kommunen, HUR detta går till (ner till projekteringsnivå och materialval) och VARFÖR en viss 
utveckling sker.  
Jämför tex Dollar Stores hållbarhetsprofil med Retuna Återbruksgalleria i Eskilstuna..! 

Ständig tillväxt går att diskutera - framförallt i mindre kommuner som Mariestad - kolla in Kate Raworth Donut economy.  

Med detta kommer minskad miljöpåverkan.
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Definition hållbar utveckling 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.2 

 

Syfte med strategin för Agenda 2030 

Syftet med strategin för Agenda 2030 är att:  

 tydliggöra politiska prioriteringar och mål 

 samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i en 
gemensam strategi 

 kunna mäta och följa upp arbetet 

 skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare 

Det övergripande syftet för att arbeta med hållbarhet i kommunen är att skapa 
förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Det får 
dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.  
 

Insatsområden 

För arbetet med de globala målen i kommunen är tre insatsområden identifierade och 
prioriterade. Urvalet av dessa områden grundar sig på en samlad bedömning av 
nedanstående:  

 Mariestads kommuns vision, kommunfullmäktiges 
mål och nämndernas mål. 

 Ställningstaganden och prioriteringar i kommunens 
styrdokument.  

 De globala mål och delmål som har störst koppling 
till den verksamhet som kommunen har rådighet 
över. 

 De globala mål som Sverige har störst utmaningar 
inom: Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion 
samt mål 13, Bekämpa klimatförändringarna.3 

 Att de tre dimensionerna av hållbarhet ingår i 
respektive insatsområde; Miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet.  

                                                 
2 Brundtland, G.H (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s världskommission för miljö och utveckling 
3 https://dashboards.sdgindex.org/profiles/SWE 

Illustration: Azote för Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet 

är att skapa 
förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Det får 

Miljömässig, social och 

De globala mål som Sverige har störst utmaningar
inom:
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 Samtal, workshops och kunskap hos politiker, elever på Vadsbogymnasiet och 
medarbetare inom Mariestads kommun.  

 

Mål och nyckeltal  

Varje insatsområde har konkretiserade mål som tydliggör prioriteringarna. Till målen 
kopplar verksamheterna aktiviteter i sina verksamhetsplaner. Förutom i 
verksamhetsplanerna kan insatser bli utförda utifrån de styrdokument med prioriteringar 
som finns inom olika områden. Insatsområden och mål gäller till 2030 men kan vid en 
revidering av strategin bli justerade eller ändrade. Avgränsningen för insatserna är det som 
kommunens verksamheter har rådighet över.  

För kommuners arbete med Agenda 2030 är ett 50-tal nyckeltal framtagna av Rådet för 
kommunala analyser.4 Dessa nyckeltal handlar både om det som kommuner har rådighet 
över och över det som är svårare att påverka men viktigt att känna till och ta hänsyn till. 
Nyckeltal visar trender över tid i positiv eller negativ riktning.  

Till varje insatsområde i strategin är några av dessa framtagna nyckeltal kopplade. Strategin 
innehåller även kommunspecifika nyckeltal som är egna framtagna nyckeltal. Vid 
uppföljning är nyckeltalen en källa till information om hur arbetet har gått.  

Ett nyckeltal har endast koppling till ett insatsområde i strategin även om det kan beröra 
andra insatsområden och flera globala mål. Vissa nyckeltal går att använda som mätbara 
mål, så kallade indikatorer men i strategin står de med enbart som nyckeltal.  

 

  

                                                 
4 http://www.kolada.se 
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Insatsområde Livsstil   

 

Varför insatsområdet är viktigt  

Människors livsstil har en stor betydelse för möjligheten att uppnå de globala målen. Det 
handlar om konsumtion av både varor och livsmedel, meningsfulla aktiviteter på fritiden 
och social samvaro. Tillväxt inom näringslivet och samhället i stort hänger starkt samman 
med människors hälsa och välbefinnande, eftersom det är människor som får hjulen att 
snurra och utvecklar samhället. Individen gör egna val och avvägningar och kommunen 
ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för en god hälsa genom hela livet. Egen kunskap 
hos individen är nödvändigt för en hållbar livsstil och grunden för detta kommer genom 
utbildning.  

Vad vill och kan kommunen göra  

Samhällets utformning har en stor betydelse för att minska påverkbara hälsoklyftor mellan 
exempelvis olika socioekonomiska grupper. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 
medverkar till minskade hälsoskillnader och till samhällsekonomiska besparingar och de 
åtgärderna behöver vara prioriterade. Det handlar om besparingar för kommuner, 
landsting, regioner och staten. Andelen sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ökar och 
insatser i tidiga år är av stor betydelse för att förebygga detta.  

God lärmiljö och utbildning inom skolan möjliggör att barn, ungdomar och vuxna 
studerande kan få kunskap om hållbarhet och hur de kan leva ett hållbart liv.  

Offentliga miljöer såsom lokaler, stadsmiljöer och rekreationsområden ska vara trygga 
mötesplatser för alla medborgare. Att bereda plats och möjlighet till social samvaro för alla 
oavsett exempelvis ålder, etnicitet eller funktionsnedsättning ger förutsättningar för en god 
livsstil. Öppna och kreativa samt inspirerande miljöer ger medborgarna möjlighet till både 
fysisk aktivitet och skapande.  

 

 

eftersom det är människor som får hjulen att 
snurra och utvecklar samhället. 

Tillväxt inom näringslivet och samhället i stort Tillväxt inom näringslivet och samhället i sto

utbildning. 

på grund av psykisk ohälsa 

Offentliga miljöer såsom lokaler, stadsmiljöer och rekreationsområden ska vara trygga 

1

2
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Mål 

 Kommunen ger möjligheter till god hälsa hos invånarna genom trygga miljöer och 
närhet till rekreation.  

 Kommunen möjliggör så att alla studerande kan få de kunskaper och färdigheter som 
de behöver för att främja en hållbar utveckling och för att kunna ha en hållbar livsstil.   

Nyckeltal  

Mål 1  Ingen fattigdom 

 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, %  

Mål 3  Hälsa och välbefinnande 

 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd 

 Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar  

Mål 4  God utbildning för alla 

 Elever i årskurs 9, jag känner mig trygg i skolan  

Mål 16  Fredliga och inkluderande samhällen 

 Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, %  

 Kommunens resultat, andel (% ) av skatter och statsbidrag 

 

 

 

 

 

 

  

1

2
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#11 - Hållbara städer och samhällen 
 
. Genom att planera och bygga med kommunens visioner, styrdokument och denna strategi väl inarbetat i arbetsrutiner (de är de ej idag). 
Uppdrag och beslut måste sedan fattas därefter.  
 
. öka kunskapen om Agenda2030 för tjänstemän - men framförallt politiker! 
 
. Igen - ha en tydlig målbild med krav/riktlinjer om hur Mariestad HÅLLBART ska utvecklas/exploateras.  
 
. Genom att planera trygga miljöer (belysning, tillgänglighet osv) 
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Insatsområde Omställning 

 

Varför insatsområdet är viktigt  

Just nu lever människan över planetens tillgångar och naturens ändliga resurser riskerar att 
ta slut samtidigt som det blir allt fler människor på jorden. Människan har påverkat 
naturens naturliga kretslopp, vilket har fått negativa effekter. Den omfattande 
användningen av fossila råvaror har ökat halten av koldioxid i luften, vilket har påverkat 
vårt klimat. Fossila råvaror behöver bli ersatta och det gäller både fossila bränslen till 
transporter och energiproduktion samt råvaror till material. Miljöfarliga ämnen behöver 
också bli ersatta. Många råvaror som exempelvis sällsynta jordartsmetaller är ovanliga, 
koncentrerade till ett fåtal platser och deras brytning innebär stor miljöpåverkan. Sådana 
råvaror är också ofta bidragande till konflikter. 

Material behöver in i ett kretslopp så att avfall kan undvikas helt och hållet inom en snar 
framtid. Omställning behöver ske från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Den 
cirkulära ekonomin behöver tillämpas vid kravställning inför upphandling såväl som vid 
val av byggnadsmaterial.  

Vad kan och vill kommunen prioritera  

En stor del av samhällets miljöpåverkan utgörs av bygg- och fastighetssektorn. Vid både 
ny- och ombyggnation behöver bostäder och lokaler ha krav på klimatsmart och resurssnål 
byggnation. Energianvändningen under byggnadens livslängd behöver också bli så låg som 
möjligt. Material kan bestå av både återanvänt material såväl som förnybart material som 
trä. Byggnaderna ska utgöra en bra boende- och verksamhetsmiljö för de människor som 
vistas där och en del i det är att använda giftfria byggnadsmaterial.  

Omställning från fossila transporter till fossilfria kräver tillgång till laddstolpar för elbilar 
och tankställen för alternativ drivmedel. Fordon behöver även vara byggda av material och 
med arbetskraft utifrån ett hållbart perspektiv. Att få fler människor att använda  

Material behöver in i ett kretslopp så att avfall kan undvikas helt och hållet inom en snar 
framtid. Omställning behöver ske frånff en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Den 
cirkulära ekonomin behöver tillämpas vid kravställning inför upphandling såväl som vid 
val av byggnadsmaterial.

och fastighetssektorn. Vid både 
ny- och ombyggnation behöver bostäder och lokaler ha krav på klimatsmart och resurssnål 
byggnation. Energianvändningen under byggnadens livslängd behöver också bli så låg som 
möjligt. Material kan bestå av både återanvänt material såväl som förnybart material som 
trä. Byggnaderna ska utgöra en bra boende- och verksamhetsmiljö för de människor som och verksamhetsmiljö foch verksamhetsmiljö f
vistas där och en del i det är att använda giftfria byggnadsmaterial. 
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kollektivtrafiken såväl som att cykla eller gå istället för bilåkning kräver olika insatser och 
investeringar såväl som ett ändrat beteende.  

Lokalt producerad el minskar belastningen på distributionsnätet och ger arbetstillfällen 
lokalt. Det ger också en säkerhet i och med att graden av självförsörjning ökar. En ökad 
utbyggnad av solceller och utveckling av tekniker liknande systemlösningen för lagring av 
energi i vätgas ger möjligheter inom området. Lokala lösningar på landsbygden för 
exempelvis vatten eller avlopp kan öka teknikutvecklingen och minska belastningen på ett 
fåtal större enheter.   

Genom att vara aktiva och välja nya tekniker och metoder bidrar kommunen till ökad 
efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster. Det kan också leda till 
näringslivsutveckling genom att företag utvecklar nya produkter och tjänster utifrån våra 
behov. Upphandling är ett effektivt verktyg för att styra marknaden till mer klimatsmarta 
alternativ.  

Mål 

 Kommunens verksamheter ska vara klimatneutrala när det gäller el, uppvärmning och 
tjänsteresor.  

 Kommunen bygger smart och resurseffektivt med cirkulära och giftfria material.  

 Kommunen bidrar till teknik- och metodutveckling genom bland annat upphandling, 
medverkan i utvecklingsprojekt och lokalt anpassade lösningar.  

Nyckeltal 

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) NKI   

 Andel upphandlingar som är funktions- och innovationsvänliga, %. 

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen, kommunspecifik  

 Laddställen för elbilar och tankstationer med alternativa drivmedel i förhållande till 
antal tankstationer med fossila drivmedel i kommunen, % 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, kommunspecifik 

 Andel upphandlingar som är funktions- och innovationsvänliga, %. 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, % 

 

 

 

 

 

lokalt. Det ger också en säkerhet i och med att graden av självförsörjning ökar. En ökad 
ad av solceller och utveckling av tekniker liknande systemlösningen för lagring av 

Genom att vara aktiva och välja nya tekniker och metoder bidrar kommunen till ökad 

1
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Insatsområde Försörjning  

 

Varför insatsområdet är viktigt  

Försörjning handlar både om tillgång till mat, vatten, ren luft såväl som tillgång till 
arbetskraft för att trygga både näringslivets och kommunens egna behov. En förutsättning 
för att bibehålla och öka tillväxten är tillgången till personal med relevant utbildning och 
rätt kompetens. Ett väl fungerande samhälle bygger även på att invånarna känner sig 
jämställda och är jämlika. Det är en fråga om mänskliga rättigheter men handlar också om 
kvalitet och effektivitet. En viktig del i försörjningen är även tillgången till vård och 
omvårdnad för medborgarna.  

Idag är i princip alla ekosystem påverkade av människan. Att utveckla och säkra tillgången 
på de tjänster naturen levererar är ett nödvändigt och långsiktigt samhällsintresse. Väl 
förvaltade ekosystem är inte enbart är en fråga om miljö, utan på längre sikt också en fråga 
om ekonomi, välbefinnande, säkerhet och människans överlevnad. Framförallt då många 
ekosystemtjänster inte kan ersättas med andra resurser eller teknik.  

Vad kan och vill kommunen prioritera   

Utbildning och lärande sker genom hela livet. Genom skolan möter kommunen flertalet av 
invånarna någon gång under barndomen eller ungdomstiden Det är viktigt att i tidig ålder 
skapa ett intresse för de yrken som det lokala näringslivet har behov av. Lika viktigt är att 
skapa en positiv bild av kommunen som bostadsort för att få behålla barnen och 
ungdomarna som invånare i vuxen ålder. Lärandet och fortbildningen hos vuxna ska utgå 
från de behov som näringslivet har, vilket exempelvis kommunens yrkesutbildningar ger 
möjlighet till.   

 

 

för att bibehålla och öka tillväxten är tillgången till personal med relevant utbildning och 
rätt kompetens. Ett väl fungerande samhälle bygger även på att invånarna känner sig 
jämställda och är jämlika. Det är en fråga om mänskliga rättigheter men handlar också om 
kvalitet och effektivitet. En viktig del i försörjningen är även En viktEn vikt tillgången till vård och 
omvårdnad för medborgarna. 

behov. En förutsättning 
för att bibehålla och öka tillväxten är tillgången till personal med relevant utbildning och 

skapa ett intresse för de yrken som det lokala näringslivet har behov av. Lika viktigt är att 
skapa en positiv bild av kommunen som bostadsort för att få behålla barnen och 
ungdomarna som invånare i vuxen ålder. Lärandet och fortbildningen hos vuxna ska utgå 
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För att säkerställa, stärka och få ekosystemtjänsterna i omfattning behöver detta ingå i en 
rad olika områden. Det handlar om planering på lång och kort sikt, både när det gäller 
exploatering, investeringar och skötsel. Området ekosystemtjänster är komplext och 
kunskap från såväl forskning som praktiker är en av grunderna för att förstå 
sammanhangen. Framtidens vattenförvaltning är exempelvis en viktig fråga för kommunen 
och som ligger inom vattendirektivet.  

Genom att använda upphandling som ett av verktygen, exempelvisför inköp av livsmedel, 
kan fler lokala möjligheter för produkter och tjänster bli stärkta, Samarbete med aktörer 
och att ta del av andras kunskap och erfarenheter kan göra att vi förfinar vårt arbete och 
gör rätt saker i rätt tid.   

Mål 

 Kommunen låter barn och ungdomar vara delaktiga i utvecklingen av samhället.  

 Kommunen stärker ekosystemtjänster och ökar den biologiska mångfalden på sin egen 
mark.  

 Kommunen använder upphandling för att utveckla lokala och hållbara 
produktionsmöjligheter och tjänster.  

Nyckeltal 

Mål 4  God utbildning för alla 

 Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram.  

 Gymnasieelever med examen inom fyra år.  

 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd 
gymnasieutbildning. 

 Invånare, 26-64 år, med eftergymnasial utbildning.  

Mål 8  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel %.  

Mål 10  Minskad ojämlikhet 

 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel %  

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion, kommunspecifikt nyckeltal 

 Andel lokala leverantörer som lämnar in anbud i upphandlingar, %   

Nyckeltal för att följa trender för ekosystemtjänster samt biologisk mångfald är ännu inte 
utvecklade. De nyckeltal som finns handlar om skyddad natur men det är för begränsat.  

 

  

kan fler lokala möjligheter för produkter och tjänster bli stärkta, Samarbete med aktörer 

Kommunen låter barn och ungdomar vara delaktiga i utvecklingen av samhället. 

Kommunen stärker ekosystemtjänster och ökar den biologiska mångfalden på sin egen 
mark. 

Andel lokala leverantörer som lämnar in anbud i upphandlingar, % 
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Vägledning i arbetet   
Som ett stöd i arbetet för att genomföra strategin och nå de globala målen är fem 
vägledande perspektiv framtagna.  

Helhet och prioritering 

De 17 globala målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av 
varandra. Därför är det viktigt att se arbetet med de globala målen som en helhet. Insatser 
och åtgärder för att uppnå ett av de globala målen stödjer eller är ofta beroende av ett eller 
flera andra globala mål. Prioriteringar är dock ändå viktiga för att komma framåt i arbetet. 
Det går inte att jobba med eller uppfylla allt på en och samma gång.  

Delaktighet och handlingskraft 

Delaktighet och förutsättningar för att jobba med hållbar utveckling skapar den 
handlingskraft som leder till uppfyllnad av de globala målen. Det handlar om engagemang 
och inflytande från medarbetare, elever i skolan, brukare inom omsorgen och andra 
berörda inom kommunens verksamheter. Unga personer är särskilt viktiga att fånga upp i 
processen med att nå de globala målen. Det är dock de vuxna som bär ansvaret för att 
komma tillrätta med utmaningarna. 

Nytänkande och kunskapsbaserat  

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. Utrymme att 
testa nya idéer och arbetssätt inom organisationen är avgörande för att nå framgång. 
Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att insatserna ger önskad 
effekt och ökad måluppfyllelse. Kunskap om de globala målen och Agenda 2030 behöver 
komma alla i organisationen till del och är en nyckelfaktor för att få resultat.  

Inspiration och kommunikation 

Inspiration genom att visa på goda exempel och ge ett personligt incitament för att jobba 
hållbart ger en positiv förstärkning i arbetet. Kommunikation av goda exempel ska komma 
medarbetare såväl som invånare, organisationer och näringsliv till del.  

Samverkan och partnerskap 

Samverkan med andra aktörer i samhället lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
såväl som invånare är nödvändigt för att få kraft i arbetet. Näringslivet är en nyckelaktör 
som driver arbetet med hållbarhet framåt genom nya affärslösningar inom alla globala mål. 
Stärkt samarbete med forskning, universitet och högskolor är mycket värdefullt.  

 

Strukturella och organisatoriska förutsättningar 

Ett långsiktigt och strategiskt arbete med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala 
målen behöver ha strukturella och organisatoriska förutsättningar. Strategier och åtgärder i 
arbetet med Agenda 2030 följer kommunens styrmodell.  

 

Nytänkande och kunskapsbaserat 

Näringslivet är en nyckelaktör 

1
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 visionen, via kommunfullmäktiges mål och 
budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas ansvar för aktiviteter och 
resultat. Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige 
utifrån analys och 5 

Övergripande ansvar för verksamheternas genomförande av Strategin för Agenda 2030 har 
kommunchefens ledningsgrupp som regelbundet följer upp och diskuterar resultat och 
eventuella åtgärder. Ledningsgruppen fungerar även som en plattform för det samlade 
hållbarhetsarbetet inom kommunens verksamheter. Informationsutbyte, samverkan över 
sektorsgränser och spridning av goda exempel ingår bland annat i det. Verktyg i arbetet är 
bland annat Klimatåtgärdsbanken för att skapa engagemang och delaktighet hos 
medarbetarna 

Kommunen har flera stödjande funktioner som hjälper verksamheterna med exempelvis 
planering och uppföljning av arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. 
Funktionerna ingår även i en arbetsgrupp som följer upp, analyserar och ger förslag till 
utveckling av kommunens arbete med genomförandet av strategin. Arbetsgruppen 
organiserar även utbildning och kommunikation om Agenda 2030 och globala målen. 
Exempelvis är det följande funktioner som ingår i arbetsgruppen 

 Samhällbyggnadsstrateg  

 Folkhälsostrateg 

 Miljöstrateg  

 Kommunikatör 

 Controller  

 

Kommunikation  

Måluppfyllelse i arbetet med de globala målen kräver strategisk, anpassad och kontinuerlig 
kommunikation. Det handlar exempelvis om: 

 kunskap om de globala målen för att mobilisera politiker såväl som medarbetare 
eftersom alla behöver vara med i arbetet. 

 att underlätta för lärare i skolan att diskutera hållbarhet och globala målen ur ett 
Mariestadsperspektiv.  

 att visa på goda exempel för medborgarna och näringslivet för att få dem inspirerade.  

Exempel på goda insatser som redan idag är igång finns i bilaga 1.6  

En kommunikationsplan är knuten till arbetet med genomförandet av Strategin för 
Agenda 2030. Kommunikationsplanen är ett levande dokument som följs upp och blir 
uppdaterat en gång per halvår. 

                                                 
5 Styrmodell Mariestads kommun, kommunfullmäktige § 45/19 
6 Bilaga 1, Exempel pågående insatser 

medarbetarna
bland annat Klimatåtgärdsbanken för att skapa engagemang och delaktighet hos 

ipande ansvar för verksamheternas genomförande 

kunskap om de globala målen för att mobilisera politiker såväl som medarb

att visa på goda exempel för medborgarna och näringslivet för att få dem inspirerade. 
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Andra styrdokument 

I samband med att Strategin för Agenda 2030 blir antagen påverkas följande styrdokument 

 Folkhälsostrategi upphör och är inarbetad i Strategin för Agenda 2030.   

 Energi- och klimatplanen förnyas och det sker inom MTG-samarbetet.   

 Ett grönt och skönt MTG upphör. 

 Naturvårdsplan arbetas in i kommande Blå- och grönstrukturplan.   

 Mötesplats Mariestad- grönprogram arbetas in i kommande Blå- och grönstrukturplan.   

 Klimatanpassningsplanen arbetas om. Delen som rör åtgärder blir planer för respektive 
berörd nämnd. Delen som är underlag, analyser och mer av kunskapskaraktär blir ett 
dokument till stöd och hjälp för verksamheterna.  

Vissa andra styrdokument kommer att behöva uppdateras så att de harmoniserar med 
målen i strategin. Detta sker löpande i samband med ordinarie revideringar.  

Naturvårdsplan arbetas in i kommande Blå- och grönstrukturplan. 

Klimatanpassningsplanen arbetas om. Delen som rör åtgärder blir planer för respektiveKlimatanpassningsplanen arbetas om. Delen som rör åtgärder blir planer för respektiveKlimatanpassningsplanen arbetas om. Delen som rör åtgärder blir planer för respektive
berörd nämnd. Delen som är underlag, analyser och mer av kunskapskaraktär blir ett 

styrdokument kommer att behöva uppdateras så att de harmoniserar med 
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Bilaga 1 Förslag Strategi Agenda 2030  
 

Exempel på gjorda och pågående insatser och 
aktiviteter  

Nedan följer exempel på gjorda och pågående insatser och aktiviteter i kommunens 
verksamheter som bidrar till att nå målsättningarna i de globala målen. Till varje exempel 
är globala mål knutna med en motivering till hur exemplet bidrar till det målet.  

 
Klimatåtgärdsbanken 
Inom arbetet i ElectriVillage har medarbetare i kommunen fått lämna in förslag på 
åtgärder för hållbar omställning. Över 150 förslag kom in och av dem valdes Kranmärkt 
vatten ut som den bästa klimatidén. Övriga förslag är samlade i en klimatåtgärdsbank.  
 

Mål 17 Genomförande och partnerskap genom att ta tillvara på medarbetarnas 
engagemang och idéer i stort som smått för ett hållbart samhälle.  
 
 

 
Kranmärkt vatten  
Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för företag och organisationer som väljer kranvatten 
framför flaskvatten som ett miljövänligt och mer ekonomiskt val. Som bästa klimatidé när 
kommunens medarbetare fick lämna in förslag blev just Kranmärkt vatten. Kommunen 
har anmält sig som kranmärkt till Svenskt vatten och en plan för implementering och 
genomförande är under framtagning 2021.  
 

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla genom en effektivare användning av 
dricksvattnet.  
 
 

 
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion genom minskad buteljering och 
transporter av vatten i flaskor.  
 
 

 
Bilpool med bränslecellsbilar 
Kommunens bilpool har 14 bilar med bränsleceller1 som drivs av fossilfri producerad 
vätgas. Några av dessa bilar används av hemtjänsten som varje år kör mellan 2000 och 
3000 mil med varje fordon under stora delar av dygnets timmar.  
 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna genom minskade utsläpp av koldioxid.  
 
 

                                                 
1 Januari 2021.  

vatten ut som den bästa klimatidén. Övriga förslag är samlade i en klimatåtgärdsbank. 

har 14 bilar med bränsleceller1har 14 bilar med bränsleceller1

vätgas. Några av dessa bilar används av hemtjänsten som varje år kör mellan 2000 och 
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Är det tänkt att ta dessa vidare? Isf hur?
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Kanske ha som mål att samtliga bilar ska drivas fossilfritt?
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Samt kolla på om lokalbussarna också skulle kunna göra det? 
inom ramen för ElectriVillage. 
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Vadsbogymnasiet genomför Förenta nationernas (FN) rollspel 
Årligen genomför Vadsbogymnasiet FN:s rollspel 2. Eleverna på samhällsprogrammet får 
gruppvis representera varsitt land och utifrån landets förutsättningar gör eleverna politiska 
förslag. Dessa förslag, som i FN kallas resolutionsförslag, blir presenterade med 
välformulerade argument i den fiktiva generalförsamlingen för FN. Eleverna deltar som 
delegater i generalförsamlingen och efter slutlig debatt blir det en omröstning om vilka förslag 
som FN ska gå vidare med. 
 

Mål 4 God utbildning för alla genom att eleverna får omsätta teori till praktik 
och det skapar förutsättningar för att ha de färdigheter som krävs för att 
främja en hållbar utveckling.  
 

 
Mål 17 Genomförande och partnerskap genom att skapa kunskap kring varje lands 
politiska handlingsutrymme och ledarskap för att fastställa och genomföra 
politik för hållbar utveckling.  
 

 
Rötning av avloppsslam till gas  
Reningsverket i Mariestad rötar avloppsslam till gas och 2017 blev reningsverket ansluten till 
fjärrvärmenätet. Det innebär att den gas som facklades bort kunde tas tillvara. Gasen 
motsvarar  800 000 kWh värme (motsvarande 80 m3 olja) och en extra bonus är att 
reningsverket nu är helt fossilfritt.  
 

Mål 7 Hållbar energi för alla genom att använda tekniska lösningar för att fasa ut 
fossila bränslen.  
 
 
Mål 13 Bekämpa klimat förändringarna genom minskade utsläpp av växthusgaser.  
 
 
 

 
Naturreservat Ekudden och Sandviken 
I kommunen finns det flera naturreservat. Två av dem, Ekudden och Sandviken, förvaltas och 
sköts av kommunen. Naturreservat är skyddade områden för att bevara värdefull natur. De 
bidrar även till friluftsliv och rekreation.  
 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande genom att ge möjlighet till friluftsliv och rekreation.  
 
 
 
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer.  
 
 

 

                                                 
2 På grund av Coronapandemin kunde inte FN:s rollspel genomföras 2020 och eventuellt gäller det även 2021.  

Vadsbogymnasiet genomför Förenta nationernas (FN) rollspel

På grund av Coronapandemin kunde inte FN:s rollspel genomföras 2020 och eventuellt gäller det även 2021. 
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Toppen! uppmuntra fler skolor till detta!

Författare: mpanbj0422 Ämne: Anteckning Datum: 2021-02-09 18:13:24 +01'00'
Finns även massa bra material på: Globalamalen.se för skolor att ta del av
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Finns annat bra material och övningar på globalamalen.se - en kan även boka Sida Alumni interaktiva föreläsningar (även digitala) för 
skolelever som berör olika områden inom Agenda2030. 
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Tidans kvillar 
Tidans kvillar är en vattenmiljö med små vattenströmmar och mycket växtlighet som är 
beläget vid Mariestads stadskvarn. Området är värdefullt för ett tjugotal fiskarter och för fåglar 
såsom Kungsfiskare och Berguv. Genom ett samarbete mellan kommunen, Vänerenergi, 
Sportfiskeklubben och Länsstyrelsen har en fri vandringsväg för fisk skapats och gynnar 
exempelvis fiskarna öring och asp. Det ger också ett mervärde till Mariestadsbor och besökare 
genom en unik naturmiljö mitt inne i staden.  
 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att utveckla värdefull naturmiljö.  
 
 
 

 
Universitetsparken  
I Universitetsparken blandas utbildning och forskning med vackra parkrum för Mariestadsbor, 
studenter, besökare och andra. Den välplanerade parken med urvalet av träd, växter och örter 
gynnar den biologiska mångfalden och ger en lång säsong för exempelvis pollinerande 
insekter. Trädridån mot Tidan skapar en artrik övergång från vatten och strandkant till land.  
 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen genom att tillgång till grönområden i staden.  
 
 
 
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att skapa möjligheter för biologisk 
mångfald.  
 
 
 

 
Utbildningar vid Dacapo Mariestad 
Dacapo Mariestad driver och utvecklar utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. 
Exempel är utbildning till tandsköterska eller till projektledare för cross-
mediaproduktioner. Via Dacapo och Göteborgs Universitet går det även att utbilda sig till 
lärare, förskollärare och specialpedagog.  

 
Mål 4 God utbildning för alla genom att utbildning är en viktig investering för att 
skapa utveckling i samhället.  
 
 
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att tillgången till 
personal med rätt kompetens bibehåller och ökar tillväxten.  
 
 

 
  

Utbildningar vid Dacapo Mariestad1
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Kanske även ska lyfta Bygghantverk, Trädgården och Landskapsvårdens hantverk samt Kulturmålare som viktiga och bra 
utbildningar? 

Författare: mpanbj0422 Ämne: Anteckning Datum: 2021-02-09 18:39:31 +01'00'
Bygghantverk kan ingå i konceptet för Cirkulär Ekonomi som innebär återbruk och bör lyftas fram som gott hållbart exempel. 
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Minska matsvinnet  
På kommunens skolor vägs matsvinnet vid två tillfällen under året för att se om svinnet ökar 
eller minskar utifrån gjorda åtgärder. Arbetet kommer att utvecklas under 2021 ska så 
småningom omfatta alla verksamheter inom kommunen som serverar mat. Klimatlådan är en 
möjlighet för personal att köpa mat som är över från dagens lunchservering. Under 2020 har 
detta provats på två skolenheter och en utvärdering sker under 2021 och kan även detta 
komma att utvecklas. 
 

Hållbar konsumtion och produktion genom att inköpta livsmedel utnyttjas fullt ut och att 
mängden avfall minskar.  
 
 

 
 
Off Season Art Gardening  
Projektet arbetar med konstinstallationer utomhus med temat trädgård. Deltagande från 
invånare och året runt upplevelser är viktiga komponenter. Samarbete sker med parter från 
Nederländerna och Litauen.  
 

Mål 3 God hälsa genom att ge tillgång till kultur.  
 
 
 
Mål 10 Minskad ojämlikhet genom att involvera och inkludera invånare i 
projektet.   
 
 

 
 
 
 
 
 

Minska matsvinnet 

4

1
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Kolla in hur Göteborgs stad har arbetat och minskat matsvinnet på kommunens skolor med 50% sedan ett par år tillbaka.  
Där testas även konceptet med att kunna ta med egen låda att köpa Take Away från restauranger. 
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Finns det inte en digital karta över återbruk (Cirkulär Ekonomi) eller liknande i Mariestad?.. Har för mig jag sett någon sådan men kan inte hitta
den nu.. 
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Bilaga 1 Förslag Strategi Agenda 2030  

 

Exempel på gjorda och pågående insatser och 
aktiviteter  
Nedan följer exempel på gjorda och pågående insatser och aktiviteter i kommunens 
verksamheter som bidrar till att nå målsättningarna i de globala målen. Till varje exempel 
är globala mål knutna med en motivering till hur exemplet bidrar till det målet.  

 
Klimatåtgärdsbanken 
Inom arbetet i ElectriVillage har medarbetare i kommunen fått lämna in förslag på 
åtgärder för hållbar omställning. Över 150 förslag kom in och av dem valdes Kranmärkt 
vatten ut som den bästa klimatidén. Övriga förslag är samlade i en klimatåtgärdsbank.  
 

Mål 17 Genomförande och partnerskap genom att ta tillvara på medarbetarnas 
engagemang och idéer i stort som smått för ett hållbart samhälle.  
 
 

 
Kranmärkt vatten  
Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för företag och organisationer som väljer kranvatten 
framför flaskvatten som ett miljövänligt och mer ekonomiskt val. Som bästa klimatidé när 
kommunens medarbetare fick lämna in förslag blev just Kranmärkt vatten. Kommunen 
har anmält sig som kranmärkt till Svenskt vatten och en plan för implementering och 
genomförande är under framtagning 2021.  
 

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla genom en effektivare användning av 
dricksvattnet.  
 
 

 
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion genom minskad buteljering och 
transporter av vatten i flaskor.  
 
 

 
Bilpool med bränslecellsbilar 
Kommunens bilpool har 14 bilar med bränsleceller1 som drivs av fossilfri producerad 
vätgas. Några av dessa bilar används av hemtjänsten som varje år kör mellan 2000 och 
3000 mil med varje fordon under stora delar av dygnets timmar.  
 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna genom minskade utsläpp av koldioxid.  
 
 

                                                 
1 Januari 2021.  
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Vadsbogymnasiet genomför Förenta nationernas (FN) rollspel 
Årligen genomför Vadsbogymnasiet FN:s rollspel 2. Eleverna på samhällsprogrammet får 
gruppvis representera varsitt land och utifrån landets förutsättningar gör eleverna politiska 
förslag. Dessa förslag, som i FN kallas resolutionsförslag, blir presenterade med 
välformulerade argument i den fiktiva generalförsamlingen för FN. Eleverna deltar som 
delegater i generalförsamlingen och efter slutlig debatt blir det en omröstning om vilka förslag 
som FN ska gå vidare med. 
 

Mål 4 God utbildning för alla genom att eleverna får omsätta teori till praktik 
och det skapar förutsättningar för att ha de färdigheter som krävs för att 
främja en hållbar utveckling.  
 

 
Mål 17 Genomförande och partnerskap genom att skapa kunskap kring varje lands 
politiska handlingsutrymme och ledarskap för att fastställa och genomföra 
politik för hållbar utveckling.  
 

 
Rötning av avloppsslam till gas  
Reningsverket i Mariestad rötar avloppsslam till gas och 2017 blev reningsverket ansluten till 
fjärrvärmenätet. Det innebär att den gas som facklades bort kunde tas tillvara. Gasen 
motsvarar  800 000 kWh värme (motsvarande 80 m3 olja) och en extra bonus är att 
reningsverket nu är helt fossilfritt.  
 

Mål 7 Hållbar energi för alla genom att använda tekniska lösningar för att fasa ut 
fossila bränslen.  
 
 
Mål 13 Bekämpa klimat förändringarna genom minskade utsläpp av växthusgaser.  
 
 
 

 
Naturreservat Ekudden och Sandviken 
I kommunen finns det flera naturreservat. Två av dem, Ekudden och Sandviken, förvaltas och 
sköts av kommunen. Naturreservat är skyddade områden för att bevara värdefull natur. De 
bidrar även till friluftsliv och rekreation.  
 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande genom att ge möjlighet till friluftsliv och rekreation.  

 
 
 
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer.  
 
 

 

                                                 
2 På grund av Coronapandemin kunde inte FN:s rollspel genomföras 2020 och eventuellt gäller det även 2021.  
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Tidans kvillar 
Tidans kvillar är en vattenmiljö med små vattenströmmar och mycket växtlighet som är 
beläget vid Mariestads stadskvarn. Området är värdefullt för ett tjugotal fiskarter och för fåglar 
såsom Kungsfiskare och Berguv. Genom ett samarbete mellan kommunen, Vänerenergi, 
Sportfiskeklubben och Länsstyrelsen har en fri vandringsväg för fisk skapats och gynnar 
exempelvis fiskarna öring och asp. Det ger också ett mervärde till Mariestadsbor och besökare 
genom en unik naturmiljö mitt inne i staden.  
 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att utveckla värdefull naturmiljö.  
 

 
 

 
Universitetsparken  
I Universitetsparken blandas utbildning och forskning med vackra parkrum för Mariestadsbor, 
studenter, besökare och andra. Den välplanerade parken med urvalet av träd, växter och örter 
gynnar den biologiska mångfalden och ger en lång säsong för exempelvis pollinerande 
insekter. Trädridån mot Tidan skapar en artrik övergång från vatten och strandkant till land.  
 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen genom att tillgång till grönområden i staden.  
 
 
 
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att skapa möjligheter för biologisk 
mångfald.  
 
 
 

 
Utbildningar vid Dacapo Mariestad 
Dacapo Mariestad driver och utvecklar utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. 
Exempel är utbildning till tandsköterska eller till projektledare för cross-
mediaproduktioner. Via Dacapo och Göteborgs Universitet går det även att utbilda sig till 
lärare, förskollärare och specialpedagog.  

 
Mål 4 God utbildning för alla genom att utbildning är en viktig investering för att 
skapa utveckling i samhället.  
 
 
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att tillgången till 
personal med rätt kompetens bibehåller och ökar tillväxten.  
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Minska matsvinnet  
På kommunens skolor vägs matsvinnet vid två tillfällen under året för att se om svinnet ökar 
eller minskar utifrån gjorda åtgärder. Arbetet kommer att utvecklas under 2021 ska så 
småningom omfatta alla verksamheter inom kommunen som serverar mat. Klimatlådan är en 
möjlighet för personal att köpa mat som är över från dagens lunchservering. Under 2020 har 
detta provats på två skolenheter och en utvärdering sker under 2021 och kan även detta 
komma att utvecklas. 
 

Hållbar konsumtion och produktion genom att inköpta livsmedel utnyttjas fullt ut och att 
mängden avfall minskar.  

 
 

 
 
Off Season Art Gardening  
Projektet arbetar med konstinstallationer utomhus med temat trädgård. Deltagande från 
invånare och året runt upplevelser är viktiga komponenter. Samarbete sker med parter från 
Nederländerna och Litauen.  
 

Mål 3 God hälsa genom att ge tillgång till kultur.  
 
 
 
Mål 10 Minskad ojämlikhet genom att involvera och inkludera invånare i 
projektet.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 86                                                   Dnr 2020/00406  

Policy för strategisk lokalförsörjning 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för strategisk lokalförsörjning. 

 

Det noteras att ”Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader” därmed upphör att gälla,  

ks § 121/17 (dnr. 2016/407). 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för sin del att ”Riktlinjer för ramfinansierade 
lokalkostnader,” ks § 121/17 (dnr. 2016/407) upphör att gälla i och med att 
kommunfullmäktige antar förslaget till policy för strategisk lokalförsörjning 

Bakgrund 

Mariestads kommuns lokaler är en viktig resurs för att kunna tillgodose 
kommuninvånarnas behov. Därför måste vi planera och strukturera kommunens 
samlade lokalbehov för att få förutsättningar till en god beredskap för framtidens 
utmaningar. Dels i ett nuläge och i ett långsiktigt perspektiv kopplat till Vision och 
översiktsplan, samt kommunfullmäktiges mål och budget, som en del i kommunens 
budgetprocess. 

Syftet med policyn är en gemensam, långsiktig och strategisk plan för 
lokalförsörjning, att tydliggöra roller och ansvar, att säkerställa att vi arbetar på ett 
likartat sätt, öka samsyn och gemensamma lösningar över verksamhetsgränserna samt 
skapa ett ägandeskap och mandat.  

Målsättningen är att skapa förutsättningar för rätt lokaler, på rätt plats, i rätt tid och 
till rätt kostnad, stödja samhällsbyggnadsprocessen, samt att genom en väl förankrad 
lokalförsörjningsplan skapa en struktur för arbetet med kommunens lokalförsörjning.  

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 § 164/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Förslag - Policy för strategisk lokalförsörjning 

Processkartläggning 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommundirektör Thomas Johansson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Fastighetschef)  
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Samtliga sektorchefer) 
(Samtliga controller) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-19 
Dnr: KS 2020/00406   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Policy för strategisk lokalförsörjning 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för strategisk lokalförsörjning. 
 
Det noteras att ”Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader” därmed upphör att gälla.  
(Ks § 121/17 (dnr. 2016/407). 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar för sin del att ”Riktlinjer för ramfinansierade 
lokalkostnader,” ks § 121/17 (dnr. 2016/407) upphör att gälla i och med att 
kommunfullmäktige antar förslaget till policy för strategisk lokalförsörjning,             

Bakgrund 

Mariestads kommuns lokaler är en viktig resurs för att kunna tillgodose 
kommuninvånarnas behov. Därför måste vi planera och strukturera 
kommunens samlade lokalbehov för att få förutsättningar till en god beredskap 
för framtidens utmaningar. Dels i ett nuläge och i ett långsiktigt perspektiv 
kopplat till Vision och översiktsplan, samt kommunfullmäktiges mål och 
budget, som en del i kommunens budgetprocess. 

Syftet med policyn är en gemensam, långsiktig och strategisk plan för 
lokalförsörjning, att tydliggöra roller och ansvar, att säkerställa att vi arbetar på 
ett likartat sätt, öka samsyn och gemensamma lösningar över 
verksamhetsgränserna samt skapa ett ägandeskap och mandat.  

Målsättningen är att skapa förutsättningar för rätt lokaler, på rätt plats, i rätt tid 
och till rätt kostnad, stödja samhällsbyggnadsprocessen, samt att genom en väl 
förankrad lokalförsörjningsplan skapa en struktur för arbetet med kommunens 
lokalförsörjning.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 
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Förslag - Policy för strategisk lokalförsörjning 
 
Processkartläggning         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Kommundirektör Thomas Johansson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Fastighetschef  
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
Controller Sofia Glimmervik 
Samtliga sektorchefer 
Samtliga controller 

  
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-19  
Dnr: 2020/00406     
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 Ekonomi/ledning  
Christina Olson, ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

 

Policy för strategisk lokalförsörjning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader 
slutar att gälla i och med antagandet av policyn för strategisk lokalförsörjning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för strategisk lokalförsörjning.   
        

Bakgrund 

Mariestads kommuns lokaler är en viktig resurs för att kunna tillgodose 
kommuninvånarnas behov. Därför måste vi planera och strukturera 
kommunens samlade lokalbehov för att få förutsättningar till en god beredskap 
för framtidens utmaningar. Dels i ett nuläge och i ett långsiktigt perspektiv 
kopplat till Vision och översiktsplan samt kommunfullmäktiges mål och budget 
som en del i kommunens budgetprocess. 

Syftet är en gemensam, långsiktig och strategisk plan för lokalförsörjning, 
tydliggöra roller och ansvar, säkerställa att vi arbetar på ett likartat sätt, öka 
samsyn och gemensamma lösningar över verksamhetsgränserna samt skapa ett 
ägandeskap och mandat.  

Målsättningen är att skapa förutsättningar för rätt lokaler, på rätt plats, i rätt tid 
och till rätt kostnad, stödja samhällsbyggnadsprocessen, samt att genom en väl 
förankrad lokalförsörjningsplan skapa en struktur för arbetet med kommunens 
lokalförsörjning. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Christina Olsson, 2021-04-19, 
policy för strategisk lokalförsörjning. 
 
Policy för strategisk lokalförsörjning, 2021-04-19. 
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1 Inledning  
Mariestads kommuns lokaler är en viktig resurs för att kunna tillgodose våra medborgares behov. 

Därför måste vi planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov för att få förutsättningar till 

en god beredskap för framtidens utmaningar. Dels i ett nuläge och i ett långsiktigt perspektiv kopplat 

till Vision och översiktsplan samt kommunfullmäktiges mål och budget som en del i kommunens 

övergripande budgetprocess. 

I och med detta beslut upphör ”Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader” att gälla (Antagen av 

kommunstyrelsen 2017-08-21). 

2 Syfte 

- Gemensam, långsiktig och strategisk plan för lokalförsörjning 
- Tydliggöra roller och ansvar 
- Säkerställa att vi arbetar på ett likartat sätt 
- Öka samsyn och gemensamma lösningar över verksamhetsgränserna  
- Skapa ett ägandeskap och mandat  

 

3 Målsättning 
- Skapa förutsättningar för rätt lokaler, på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. 
- Stödja samhällsbyggnadsprocessen. 
- Genom en väl förankrad lokalförsörjningsplan skapa en struktur för arbetet med 

kommunens lokalförsörjning. 

 

4 Roller och ansvar 

4.1.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om vision, översiktsplan, mål- och budget samt flerårsplan utifrån 

gällande lagstiftning. Kommunfullmäktige prioriterar och beslutar nettoram per nämnd samt 

investeringsbudgeten. 

4.1.2 Kommunstyrelsen 

Har det övergripandet ansvaret för att styra och leda kommunens lokalförsörjning och beslutar om 

lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska beredas och följas upp i kommunstyrelsens 

arbetsutskott i egenskap av budgetberedning. Enligt planeringsprocesserna skall detta ske i samband 

med omvärldsanalysen och skall vara en grund för kommande planeringsförutsättningar.  

4.1.3 Kommundirektör 

Har kommunstyrelsens uppdrag att ansvara för att arbetet med den strategiska lokalförsörjningen 
sker enligt upprättad policy. Följa upp att förväntad effekt och mål uppnås. Kommundirektören 
rapporterar till kommunstyrelsen. Kommundirektören har det strategiska kommunövergripande 
ansvaret på tjänstemannanivå. 



 

4.1.4 Samhällsbyggnads chef 

Har kommundirektörens uppdrag att leda och samordna lokalstyrgruppen. Att tillse och efterfråga 
underlag för strategisk planering i ett kommunövergripande perspektiv.  
Arbetet bereds av lokalstyrgruppen. 

4.1.5 Lokalstyrgruppen  

Lokalstyrgruppen (LSG) svarar för kommunens strategiska frågor när det gäller 
lokalförsörjning/lokalanvändning. LSG samordnar och bereder lokalförsörjningsplan för 
kommunstyrelsen som fastställer denna årligen.  
LSG ska bestå utav tjänstemän som utifrån ett koncernövergripande perspektiv och strategiskt 

perspektiv bevakar kommunens samtliga intressen. Lokalstyrgruppen består av samhälls-

byggnadschef, fastighetschef, ekonomichef, sektorchefer för vård och omsorg, utbildning och 

ledning. Samhällsbyggnadschefen är sammankallande och leder LSG.  

4.1.6 Teknisk nämnd 

Nämnden ansvarar för att genomföra lokalförsörjningsplanen och ansvarar för att underlag finns för 

en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.  

4.1.7 Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningen är förvaltare av kommunens alla verksamhetslokaler och externa hyresavtal. 
Alla frågor rörande kommunens verksamhetslokaler eller externa hyresavtal handläggs av 
fastighetsavdelningen i samråd med respektive nyttjare. Fastighetsavdelningen leder arbetet med 
lokalfrågor på sektors nivå med syfte att ta tillvara på brukarnas synpunkter och behov. Den gruppen 

går under benämningen, samordningsgruppen för lokalfrågor på sektors nivå. 
 

4.1.8 Lokalutnyttjande verksamheter  

Lokalutnyttjande verksamheter ansvarar för att redovisa sina lokalbehov till lokalstyrgruppen som 

bereder det samlade lokalbehovet till kommunstyrelsen.  

Tekniska nämndens fastighetsavdelning ansvarar för underhåll av både egna och hyrda lokaler. 

Underhållen kan både vara ett driftunderhåll eller ett investeringsunderhåll. Budgetmedel för 

underhåll ska finnas inom Tekniska nämndens budgetram. Tekniska nämnden ansvarar för att 

prioritera underhållsbehoven utifrån tilldelad budget. 



 

5 Ekonomistyrning  
Syftet med att ansvaret för kommunens fastighetsbestånd förvaltas och utvecklas inom Tekniska 

nämndens fastighetsförvaltning är att erhålla en kostnadsmedvetenhet, kontinuitet och transparens. 

Samtliga budgeterade medel för fastigheter finns inom Tekniska nämnden. Fastighetens kostnader 

omfattar bl.a. kapitalkostnader, planeratunderhåll, lokalförbättringar avseende 

verksamhetsanpassningar, drift och skötsel, försäkringar samt fastighetsskatt. 

 

5.1 Fastighetsunderhåll 
Det förekommer flera olika orsaker till fastighetsunderhåll. Tekniska nämnden ansvarar för 
fastighetsunderhållet och samtliga budgetmedel finns inom Tekniska nämnden. Fastighetsunderhållet är en 
del av verksamhetsanpassningarna enligt nedan. Gränsdragning hanteras i samordningsgruppen för 
lokalfrågor på sektors nivå. 
 

Planerat underhåll  
Omfattningen av planerat underhåll baseras på verksamhetens och fastighetens underhållsbehov. 
Underhållet planeras och budgeteras i en underhållsplan som upprättas av fastighetsavdelningen.  
Felavhjälpande underhåll är underhållsåtgärder som syftar till att återställa funktion eller reparera en 
skada. Det felavhjälpande underhållet hanteras med hjälp av ett system för felanmälan.  
 
Verksamhetsanpassningar 
Verksamhetsanpassningar är lokalförbättringar av mindre omfattning som förorsakas av 
myndighetskrav och ändrad lagstiftning. Det kan handla om förbättringar av arbetsmiljö, tillgänglighet 
och liknande. Åtgärderna finansieras av Tekniska nämndens fastighetsunderhåll antingen som en 
investeringsutgift eller som en driftkostnad beroende på orsak och belopp.  
 
Skadegörelse/skada  
Skadegörelse och skador orsakade av fel på fastighetens konstruktion eller försörjningssystem ingår i 
Tekniska nämndens budget. Kostnader för försäkringsskador ingår i Tekniska nämndens budget. 
Kostnader för skadegörelse/skada återrapporteras till lokalutnyttjande verksamhet för gemensamma 
åtgärder. I de fall verksamheten hyr eller innehar andrahandsuthyrning tas skadegörelse/skada av 
berörd verksamhet.  
 
 

5.2 Investeringar 
Investeringar hanteras i investeringsprocessen som är en del av årets budgetprocess, och det är enligt 
följande: 

1. Behovet tas fram till verksamhetens lokalförsörjningsplan och information sker till respektive 

nämnd. 

2. Lokalstyrgruppen bereder lokalförsörjningsplanen på både kort och lång sikt till Ksau enligt 

fastställd tidsplan 

3. Investeringsplanen med kalkyler bereds i budgetprocessen inför beslut i kommunfullmäktige 

Kalkyler ska omfatta både investeringsutgiften och påverkande driftkostnader som inte hanteras i 

demografimodellen. 



 

5.3 Utträde ur fastighet eller uppsägning av fastighet 
Beslut om utträde sker efter beslut i styrgruppen. Ärendet ska beredas inom samordningsgruppen för 

lokalfrågor på sektors nivå. Kostnaden för eventuella utträdeskostnader hanteras inom tekniska nämndens 

budget. 

Tvister och oklarheter ska i första hand lösas lokalt mellan fastighetsförvaltning och sektors chef. När 
man inte kommer fram till en lösning ska frågan hänskjutas till kommundirektören.  
 

5.4 Uppräkning av hyror 
I budgetprocessen anges uppräkning av hyresindex och tilldelning sker till Tekniska nämnden. Nivån på 

hyresindex beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut av mål och budget respektive år.  

Det ska framgå av Tekniska nämndens internbudget hur hyresnivå är budgeterad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Processbeskrivning av lokalförsörjningsplan 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 94                                                   Dnr 2020/00379  

Justering av taxa i det gemensamma reglementet för färdtjänst 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera taxan i färdtjänstreglementet genom att 
införa ett maxbelopp om 600 kronor (450 kronor ungdomstaxa) för 
färdtjänstresor.  

2. Den justerade taxan börjar gälla den 1 juli 2021.    

Reservation 

Janne Jansson (S) och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Janne Jansson (S) yrkande.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet antogs 
av kommunerna i slutet av 2020. I Mariestads kommun antogs reglementet av 
kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 128. Reglementet innehåller även ett 
avsnitt som avser taxor för färdtjänst.  

I tiden efter att reglementet antogs har Skaraborgs kommunalförbund hanterat ett 
tilläggsuppdrag som avser taxor för längre färdtjänstresor. Tilläggsuppdraget innebar 
att en utredning skulle göras för att presentera ett förslag/lösning för den grupp som 
drabbas av fördyringar för längre färdtjänstresor och som inte kan åka kollektivt som 
en del av den lägre resan.  

Tilläggsuppdraget har utretts av arbetsgruppen för gemensamt färdtjänstreglemente 
och utredningen med förslag hanterades på direktionens möte den 5:e februari 2021.  

Direktionen beslutade vid detta möte att förorda kommunerna i Skaraborg att fatta 
beslut om en prisjustering genom att införa ett maxbelopp om 600 kr (450 kr 
ungdomstaxa) för färdtjänstresor i det gemensamma färdtjänstreglementet från och 
med 1 juli 2021. (Detta beslut är i enlighet med arbetsgruppens förslag nummer 1). 

Socialnämnden har hanterat förslaget till justerad taxa och föreslår 
kommunfullmäktige att justera taxan i enlighet med direktionens förslag.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att justera taxan i 
färdtjänstreglementet genom att införa ett maxbelopp om 330 kronor (248 kronor ungdomstaxa) 
för färdtjänstresor. 

 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Janne Jansson (S) yrkande. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 168/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Protokollsutdrag sn § 53/21 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2021-02-05, § 5/21 med förslag 
på justerad taxenivå 

Förtydligande från Skaraborgs kommunalförbund 

Gällande färdtjänstreglemente antaget av kommunfullmäktige december 2020 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (sekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Skaraborgs kommunalförbund info@skaraborg.se) 
(Kommunens färdtjänsthandläggare, biståndsenheten Kerstin Jonsson) 
 

 

mailto:info@skaraborg.se


 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-15 
Dnr: KS 2020/00379   
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Justering av taxa i det gemensamma 
reglementet för färdtjänst 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Fullmäktige beslutar att justera taxan i färdtjänstreglementet genom att 
införa ett maxbelopp om 600 kronor (450 kronor ungdomstaxa) för 
färdtjänstresor.  

 
2. Den justerade taxan börjar gälla den 1 juli 2021.            

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet 
antogs av kommunerna i slutet av 2020. I Mariestads kommun antogs 
reglementet av kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 128. Reglementet 
innehåller även ett avsnitt som avser taxor för färdtjänst.  

I tiden efter att reglementet antogs har Skaraborgs kommunalförbund hanterat 
ett tilläggsuppdrag som avser taxor för längre färdtjänstresor. Tilläggsuppdraget 
innebar att en utredning skulle göras för att presentera ett förslag/lösning för 
den grupp som drabbas av fördyringar för längre färdtjänstresor och som inte 
kan åka kollektivt som en del av den lägre resan.  

Tilläggsuppdraget har utretts av arbetsgruppen för gemensamt 
färdtjänstreglemente och utredningen med förslag hanterades på direktionens 
möte den 5:e februari 2021.  

Direktionen beslutade vid detta möte att förorda kommunerna i Skaraborg att 
fatta beslut om en prisjustering genom att införa ett maxbelopp om 600 kr (450 
kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor i det gemensamma färdtjänstreglementet 
från och med 1 juli 2021. (Detta beslut är i enlighet med arbetsgruppens förslag 
nummer 1). 
 
Socialnämnden har hanterat förslaget till justerad taxa och föreslår 
kommunfullmäktige att justera taxan i enlighet med direktionens förslag.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 
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Protokollsutdrag snau § 49 
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2021-02-05, § 5/21 med 
förslag på justerad taxenivå 

Förtydligande från Skaraborgs kommunalförbund 

Gällande färdtjänstreglemente antaget av kommunfullmäktige december 2020         

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Socialnämnden (sekr.) 
Socialchef Karin Utbo  
Skaraborgs kommunalförbund 
Kommunens färdtjänsthandläggare  
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Socialnämnden 

Sn § 53                                                   Dnr 2021/00036  

Justering av taxa i det gemensamma reglementet för 
färdtjänst 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att justera taxan i 
färdtjänstreglementet genom att införa ett maxbelopp om 600 kr (450 kr 
ungdomstaxa) för färdtjänstresor.  
 
Den justerade taxan börjar gälla den 1 juli 2021.  
 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), 
Ninni Larsson (S) och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet 
antogs av kommunerna i slutet av 2020. I Mariestad antogs reglementet av 
kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 128. Reglementet innehåller även 
ett avsnitt som avser taxor för färdtjänst.  

I tiden efter att reglementet antogs har Skaraborgs kommunalförbund hanterat 
ett tilläggsuppdrag som avser taxor för längre färdtjänstresor. Tilläggsuppdraget 
innebar att en utredning skulle göras för att presentera ett förslag/lösning för 
den grupp som drabbas av fördyringar för längre färdtjänstresor och som inte 
kan åka kollektivt som en del av den lägre resan.  

Tilläggsuppdraget har utretts av arbetsgruppen för gemensamt 
färdtjänstreglemente och utredningen med förslag hanterades på direktionens 
möte den 5:e februari 2021.  

Direktionen beslutade vid detta möte att förorda kommunerna i Skaraborg att 
fatta beslut om en prisjustering genom att införa ett maxbelopp om 600 kr (450 
kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor i det gemensamma färdtjänstreglementet 
från och med 1 juli 2021. (Detta beslut är i enlighet med arbetsgruppens förslag 
nummer 1).  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-04-20

Sida 14
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar på att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att justera taxan i färdtjänstreglementet genom att införa 
ett maxbelopp om 330 kr (248 kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor.  

Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), Ninni Larsson (S) och Marie 
Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroth Claussons (S) förslag. 

Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag att föreslå 
fullmäktige att justera taxan i färdtjänstreglementet genom att införa ett 
maxbelopp om 600 kr (450 kr ungdomstaxa) för färdtjänstresor. 

Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-04-08 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2021-02-05, § 5/21 med 
förslag på justerad taxenivå 

Gällande färdtjänstreglemente antaget av kommunfullmäktige december 2020  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

 
 
 
2020-06-22 
Till Skaraborgs kommuner 
 
Bilaga:  
Förslag till Färdtjänstreglemente för Skaraborg 
 
 
 

Information om beslut i Skaraborg direktion/DKR 8 maj 2020 – Beslut 
om att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till 
gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg.  
 
Under 2019/2020 tas det fram förslag till nya styrande dokument för Färdtjänst i Skaraborg. 
Nya styrande dokument behöver tas fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken görs om m 
a p zoner och taxor. Bland annat försvinner Baspris kommun, som utgör en av grunderna för 
dagens prissättningsmodell. Praktiskt sker arbetet i nätverket med färdtjänsthandläggare i 
Skaraborgs kommuner. En mindre arbetsgrupp bestående av några färdtjänsthandläggare 
och chefer, har sammankallats av Skaraborgs Kommunalförbund för att parallellt arbeta med 
inriktning, underlag och beredning av till beslutsförslag till Skaraborgs direktion/DKR 
(Delregionalt Kollektivtrafikråd).  
 
Färdtjänstreglemente för Skaraborg 
Ett förslag till nytt Färdtjänstreglemente för Skaraborg lyftes vid DKR Skaraborg 8 maj 2020. 
DKR beslutade att: 
 

• att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt 
Färdtjänstreglemente för Skaraborg.  

• att beslutet skall följas upp efter ett år. 

• att uppdra åt Färdtjänsthandläggarna att ta fram ett gemensamt 
Trafikförsörjningsprogram för Färdtjänst i Skaraborg. Detta lyfts vid 
Direktionsmöte 11 september 2020, då också redovisning ifrån möten med 
Brukarorganisationer redovisas. 

 
Beslut om antagande av Färdtjänstreglemente behöver tas i respektive kommun. Detta 
behöver göras under hösten 2020 och beslut tas innan 1 december 2020, så att de nya 
taxorna kan införas vid årsskiftet 2020/2021. Västtrafik Anropsstyrd trafik behöver ca tre 
veckor för systemarbete. 
 
Trafikförsörjningsprogram 
Förslag på nytt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg tas fram maj-september 
2020 och lyfts vid Skaraborgs Direktionsmöte 11 september 2020. Förankring sker under 
hösten i kommuner och med kundgrupp Skaraborg.  
Trafikförsörjningsprogrammet lyfts vid DKR Skaraborg 4 december 2020, och skickas 
därefter ut till kommunerna för antagande och gäller från 2021. 
 
För arbetsgrupp Färdtjänst Skaraborg 
 
 
Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund 
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Gemensamt färdtjänstreglemente  
inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde 
 
 
1. Allmänt 
 
”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte 
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa 
med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon 
annan anledning bekostas av det allmänna” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst). 
 
En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna 
kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man 
exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera. 
 
Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person kan använda 
den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa. 
 
 
2. Vad är en färdtjänstresa? 
 
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som beviljas efter individuell prövning. 
 
Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som skall bekostas av 
annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer 
eller företag. 
 
Färdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen. 
 
Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens 
funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att 
åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. 
 
Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling. 
 
Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. 
 
 
3. Tillstånd 
 
Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlighet med 
bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. Funktionshindret skall vara av 
mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre månader.  
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Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas, utan det är 
funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationer 
som avgör. 
 
Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja tillstånd till 
färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna 
kommunikationer, om sådana hade funnits eller om det finns annan anpassad trafik på 
orten, kan en ansökan avslås. 
 
Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller 
gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka 
närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel m.m. 
Färdtjänstresenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på 
hela eller delar av resan, när den enskildes funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av 
kommunens handläggare och innebär att man måste ta hänsyn till exempel till ett varierat 
hälsotillstånd. 
 
Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas ej vid bedömningen. 

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig 
omfattning förenas med föreskrifter om 

1. vilket färdsätt som får användas, 
2. inom vilket område resor får göras, och 
3. hur många resor tillståndet omfattar. 

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till 
antalet endast om det finns synnerliga skäl. 
 
Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. (9§ i Lagen om 
färdtjänst)  
 
För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret tidsbegränsas 
tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april. 
 
Om den färdtjänstberättigade har blivit beviljad bilstöd för en handikappanpassad bil, som 
den  funktionshindrade själv kör, har den färdtjänstberättigade bara möjlighet till färdtjänst 
när bilen är trasig eller om den av andra orsaker är obrukbar. 
 
Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid 
ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänsttillstånd i strid med angivna villkor 
har kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet.  
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4 Återkallande av tillstånd 
 
Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet 
inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den 
allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har förbättrats.  

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet. Även 
föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.  

Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av;  

- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor,  

- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst,  

- att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval,  

- vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller  

- vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten 
för färdtjänstresan,  

- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.  

 
 
5. Medresenär 
 
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär måste 
stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. 
 
 
6. Ledsagare 
 
Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom 
den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan 
och inte det behov av hjälp man eventuellt behöver vid resmålet. 
 
Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som den 
färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad. 
 
Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon 
skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare. 
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7. Husdjur 
 
Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något 
annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa. 
 
 
8. Personaltillstånd 
 
Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, 
gruppbostad eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid 
behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte har blivit 
beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd. 
 
Resan ska då beställas av personal, som uppger till Beställningscentralen att den 
färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört 
kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenörer 
och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock ej arvoderade 
medhjälpare, t ex kontaktpersoner. 
 
 
9. Individuella behov 
 
Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar: 

• Hjälp in och ut ur bilen. 
• Hjälp till och från porten. 
• Hjälp med säkerhetsbältet. 
• Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel. 
• Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran. 

 
Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse 
i varje hand, eller en resväska kan medtagas. 
 
Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag 
vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren.  
  
Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med 
(exempelvis rollator och rullstol). Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska denna 
tillhandahållas av resenären.     
  
Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis 
särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda 
behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Handläggaren kan behöva 
begära in kompletterande medicinskt underlag i samband med en sådan prövning. Som 
särskilda behov räknas inte sådana individanpassade behov som att resor endast ska 
utföras av en bestämd förare eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs 
inte inom ramen av färdtjänst.  
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10. Barn 
 
”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande 
ålder utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst) 
 
Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. Föreligger sådana 
väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på 
funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens 
sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter. Om 
barnets svårigheter däremot i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån 
och mognaden, faller barnets möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är 
i detta fall inte berättigad färdtjänst.   
 
I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av en vuxen 
eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att ledsagare är 
obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas skäl att vid prövning 
av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar 
barn normalt av utan vuxens sällskap vid lägre ålder än vid längre resor. Dock kan 
barnets funktionshinder vara av den arten att barnet inte kan resa med allmänna 
kommunikationer även om det åtföljs av en vuxen eller ungdom. 
 
11. Avgift 
 
Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start januari 2021. 
Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för 
indexuppräkning är oktober, basår 2020.  
 
Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg. 
En resa i en zon kostar enligt baspriset. 
 
För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset. 
För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa. 
 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två och tre. 
 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra och uppåt. 
 
Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, påverkas inte 
egenavgiften.  
 
Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % av 
färdtjänstens egenavgift för vuxna.  
 
Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, 
undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.   
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Enkel resa inom  Vuxen Ungdom 
En zon 60 45 
Två zoner 105 79 
Tre zoner 150 113 
Fyra zoner 240 180 
Fem zoner 330 248 
Sex zoner 420 315 
Sju zoner 510 383 
Åtta zoner 600 450 
Nio zoner 690 518 
Tio zoner 780 585 
Elva zoner 870 653 
Tolv zoner 960 720 
 
I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2020 
 
 
För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller 
betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa. 

 
Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är; 
535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort, 
775 kr inom en kommun,  
1250 kr inom två eller flera kommuner. 
 
Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för 
indexuppräkning är oktober, basår 2020. 
 
 
12. Avgift vid utebliven färdtjänstresa 
 
Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte 
avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta 
ut en ersättning av resenären om 200 kr per tillfälle. 
 
 
13. Arbets- och utbildningsresor 
 
För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller motsvarande 
krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller 
liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas 
individuellt. 
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Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan folkbokföringsadress och 
arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta 
eller lämna barn i barnomsorg.   
 
Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska bekostas av 
arbetsgivaren.  
 
Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär.    
 
 
14. Färdtjänstområde 
 
Färdtjänstområdet är Västra Götalands län samt de angränsande kommunerna 
Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.  
 
Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare 
färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett 
betydande resmönster till, men som ligger utanför färdtjänstområdet. 
 
 
 
15. Resa i annan kommun 
 
För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild 
prövning av den färdtjänstberättigades kommun. 
 
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet, lämnas 
ersättning för 70% av taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa hos valfritt 
taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens handläggare. 
 
 
16. När får resan ske? 
 
Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna 
kommunikationer i Västtrafik Skaraborg. 
Alla dagar: 
Klockan 05.00-02.00 
 
 
17. Beställning av resa 
 
Beställning av resan skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid. 
 
Resan skall beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av återresa kan 
göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt. 
Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 
minuter innan överenskommen tid för hämtning. 
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Beställningscentralen 
För beställning av resa: 
Telefon:   020-91 90 90 
Fax:    0500-65 98 23 
 
Öppettider 
Vardagar:   06.00-22.00 
Lör-, sön- och helgdagar: 08.00-22.00 
 
 
18. Övrigt 
 
Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om särskilda 
skäl föreligger. 
 
Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes funktionshinder som får 
bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del 
gör att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna 
kommunikationsmedel. 
 
Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och allmänna 
kollektivtrafiken. 
 
Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av färdtjänstresor 
används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av 
gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. 
 
 
 
 
 



Från: Siw Adamsson <Siw.Adamson@skaraborg.se> 
Skickat: den 6 april 2021 13:08 
Till: HJ-FN-Kommunen; info@essunga.se; Info Mariestads kommun; 

karlsborg.kommun@karlsborg.se; kommun@grastorp.se; Info Gullspångs 
kommun; kommun@lidkoping.se; kommunen@falkoping.se; Info 
Töreboda kommun; kommunstyrelsen@gotene.se; 
skara.kommun@skara.se; SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen; 
tidaholms.kommun@tidaholm.se; TI-FN-Kommun; vara.kommun@vara.se 

Kopia: Thomas Boström 
Ämne: Förtydligande  
 
Förtydligande av de protokollsutdrag som skickats 21-02-16 resp. 21-03-30 (Färdtjänstreglemente resp. 
Trafikförsörjningsprogram) 
 
Efter samtal ifrån några kommuner kommer här ett förtydligande kring Färdtjänstdokumenten som lyfts i 
Skaraborgs direktion. 
 
Vid direktionsmötet 5 februari beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg inför ett maxbelopp 
om 600 kr (450 kr Ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma Färdtjänstreglemente. 
 
Konkret innebär detta att justering behöver göras i Färdtjänstreglementet i taxorna enligt förslag 1 
nedan. 

 
Det förordas också ett gemensamt införande av de justerade taxorna från 1 juli 2021. Därför behöver 
beslut om detta tas i respektive kommun (Kommunfullmäktige) senast två veckor innan 
– och Västtrafik behöver meddelas beslutet för att kunna justera i sina system. 
 
Vid direktionsmötet 12 mars 2021 beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg antar ett 
Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänstresor i Skaraborgs 2021-2024. 
Även detta förordas att det börjar gälla ifrån 1 juli 2021. 
Trafikförsörjningsprogrammet är ett beskrivande dokument som behöver lyftas i respektive kommun.  
Här behöver dock inte Västtrafik eller Kommunalförbundet meddelas om beslutet. 
 
Färdtjänsthandläggarna i respektive kommun vet mer om detaljer kring de bägge dokumenten.  
 
Hälsningar 
Thomas Boström 
 
Genom 



Siw Adamson 

Kommunikatör 

 

Skaraborgs Kommunalförbund 

Box 54 

541 22 Skövde 

Tel 0500-49 72 05 

 

 
 

 

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=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjE3NzA3MjY4O3V1aWQ9NjA2QzQxMDMxMzE2QzU2OEEyOEI4NTEyMUQ4N0Q0MTA7dG9rZW49ZWQxZDQ1OTgwZmYyOTE5ZWI0OTgwYzI4MjA3OTY5NDc0ZGU4Nzc0Nzs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjE3NzA3MjY4O3V1aWQ9NjA2QzQxMDMxMzE2QzU2OEEyOEI4NTEyMUQ4N0Q0MTA7dG9rZW49ZWQxZDQ1OTgwZmYyOTE5ZWI0OTgwYzI4MjA3OTY5NDc0ZGU4Nzc0Nzs%3D


Vid direktionsmötet 5 februari beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg inför ett 

maxbelopp om 600 kr (450 kr Ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma 

Färdtjänstreglemente. 

 

Konkret innebär detta att justering behöver göras i Färdtjänstreglementet i taxorna enligt förslag 1 

nedan. 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-14 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 128 Dnr 2020/00379  

Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige att anta det föreslagna reglementet att gälla från och med 
den 1 januari 2021.      

 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har ett gemensamt reglemente för färdtjänsten. Dagens 
prissättningsmodell bygger på Västtrafiks baspris och zoner. Den allmänna 
kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Det innebär att 
kommunerna behöver revidera sina färdtjänstreglementen.  

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp med handläggare/tjänstemän i 
Skaraborgs kommuner arbetat fram ett förslag till nytt färdtjänstreglemente för 
Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund har varit sammankallande. 
Skaraborgs direktion/DKR (delregionalt kollektivtrafikråd) lämnade ett förslag 
till nytt färdtjänstreglemente den 8 maj 2020.  

Beslut om antagande av gemensamt färdtjänstreglemente behöver tas i 
respektive kommun. Det behöver ske innan den 1 december 2020, för att de 
nya taxorna ska kunna införas vid årsskiftet 2020/2021.  

Vid antagande av reglementet kommer dokumentet i beslutsunderlaget att 
utgöra det faktiska dokumentet med det undantag att Mariestads kommuns 
logga kommer att läggas in i sidhuvudet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera 
förslaget till Skaraborgs kommunalförbund, så att ett nytt förslag med lägre 
egenavgifter för längre resor kan tas fram. 
 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-14 

Sida 2 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Ordförande Jan Wahn (C) finner att det finns två förslag till beslut och i 
enlighet med den av fullmäktige godkända propositionsordningen finner 
ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.          

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 383/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Protokollsutdrag sn § 111/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-21 

Information från Skaraborgs Kommunalförbunds direktion, daterat 2020-06-22 

Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente 

Beslut från Skaraborgs kommunalförbund § 104/20, tilläggsuppdrag 
färdtjänstreglemente 

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
Enhetschef Agneta Rönnkvist 
Skaraborgs kommunalförbund 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 95                                                   Dnr 2021/00169  

Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst Skaraborg 
2021-2024 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta det gemensamma 
trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst 2021-2024.  

2. Trafikförsörjningsprogrammet börjar gälla från den 1 juli 2021.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet antogs 
av kommunernas i slutet av 2020. Det finns också ett tilläggsuppdrag som avser 
längre resor som lyftes på direktionens möte i februari 2021. I detta tilläggsuppdrag 
rekommenderas kommunerna att fatta beslut om prisjusteringen i reglementet, för ett 
gemensamt införande från och med 1 juli 2021.  

Det finns ett lagkrav på att det måste upprättas ett trafikförsörjningsprogram för 
färdtjänst. Varje kommun ska i detta program ange omfattningen av trafik enligt 
lagen om färdtjänst och enligt lagen om riksfärdtjänst.  

Ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för Skaraborg för åren 2021-2024 har 
tagits fram av kommunernas färdtjänsthandläggare. Dokumentet har beretts i 
arbetsgruppen för färdtjänst. Funktionshinderföreningarna i Skaraborg har fått 
information om programmets framtagande och även getts möjlighet att komma med 
inspel. 

Trafikförsörjningsprogrammet har hanterats i direktionen för Skaraborgs 
kommunalförbund som beslutade att rekommendera samtliga kommuner i Skaraborg 
att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst. 

Socialnämnden har hanterat ärendet vid sitt sammanträde i april 2021 och föreslår 
kommunfullmäktige att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för 
färdtjänst 2021-2024.  

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 § 169/21 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 

Protokollsutdrag sn § 52/21 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund, § 31/21 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram Skaraborg 2021-2024 för färdtjänst 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se) 
(Kommunens färdtjänsthandläggare biståndsenheten Kerstin Jonsson) 
 

mailto:info@skaraborg.se


 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-16 
Dnr: KS 2021/00169   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för 
färdtjänst Skaraborg 2021-2024 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta det gemensamma 
trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst 2021-2024.  

 
2. Trafikförsörjningsprogrammet börjar gälla från den 1 juli 2021.           

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet 
antogs av kommunernas i slutet av 2020. Det finns också ett tilläggsuppdrag 
som avser längre resor som lyftes på direktionens möte i februari 2021. I detta 
tilläggsuppdrag rekommenderas kommunerna att fatta beslut om 
prisjusteringen i reglementet, för ett gemensamt införande från och med 1 juli 
2021.  

Det finns ett lagkrav på att det måste upprättas ett trafikförsörjningsprogram 
för färdtjänst. Varje kommun ska i detta program ange omfattningen av trafik 
enligt lagen om färdtjänst och enligt lagen om riksfärdtjänst.  

Ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för Skaraborg för åren 2021-2024 har 
tagits fram av kommunernas färdtjänsthandläggare. Dokumentet har beretts i 
arbetsgruppen för färdtjänst. Funktionshinderföreningarna i Skaraborg har fått 
information om programmets framtagande och även getts möjlighet att komma 
med inspel. 

Trafikförsörjningsprogrammet har hanterats i direktionen för Skaraborgs 
kommunalförbund som beslutade att rekommendera samtliga kommuner i 
Skaraborg att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för 
färdtjänst. 

Socialnämnden har hanterat ärendet vid sitt sammanträde i april 2021 och 
föreslår fullmäktige att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för 
färdtjänst 2021-2024.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Protokollsutdrag sn § 52/21 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund, § 31/21 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram Skaraborg 2021-2024 för färdtjänst         

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
Skaraborgs kommunalförbund 
Kommunens färdtjänsthandläggare  



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-04-20

Sida 11
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 52                                                   Dnr 2021/00070  

Gemensamt trafikförsörjningsprogram i Skaraborg för 
färdtjänst  

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att anta det gemensamma 
trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst 2021-2024. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet börjar gälla den 1 juli 2021.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet 
antogs av kommunernas i slutet av 2020. Det finns också ett tilläggsuppdrag 
som avser längre resor som lyftes på direktionens möte i februari 2021. I detta 
tilläggsuppdrag rekommenderas kommunerna att fatta beslut om 
prisjusteringen i reglementet, för ett gemensamt införande från och med 1 juli 
2021.  

Det finns ett lagkrav på att det måste upprättas ett trafikförsörjningsprogram 
för färdtjänst. Varje kommun ska i detta program ange omfattningen av trafik 
enligt lagen om färdtjänst och enligt lagen om riksfärdtjänst.  

Ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för Skaraborg för åren 2021-2024 har 
tagits fram av kommunernas färdtjänsthandläggare. Dokumentet har beretts i 
arbetsgruppen för färdtjänst. Funktionshinderföreningarna i Skaraborg har fått 
information om programmets framtagande och även getts möjlighet att komma 
med inspel. 

Trafikförsörjningsprogrammet har hanterats i direktionen för Skaraborgs 
kommunalförbund som beslutade att rekommendera samtliga kommuner i 
Skaraborg att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för 
färdtjänst.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.          



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-04-20

Sida 12
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-04-06 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund, § 31/21 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram Skaraborg 2021-2024 för färdtjänst    

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 

 



Egenavgifter vid riksfärdtjänstresor  bilaga 1 
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1 INLEDNING 
 
Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska, i de kommuner som inte överlåtit ansvaret 
för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, ett trafikförsörjningsprogram 
för färdtjänsten upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen av trafik enligt lagen 
(1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt grunderna för 
prissättningen för resor med sådan trafik. Kommunen ska anta programmet efter samråd med 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra 
Götalandsregionen. Kommunerna har inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till VGR, utan är 
var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst och för den 
myndighetsutövning som utförs. 
 
Detta trafikförsörjningsprogram gäller för följande kommuner: Essunga, Falköping, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, 
Skövde och Vara. Benämningen ”kommunerna” används fortsättningsvis i programmet och 
avser då dessa kommuner. 
 
Föregående trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst avsåg tiden  
2016-2019. Detta program gäller för perioden 2021-2024 och kommer vid behov att 
revideras. I programmet lyfter vi bland annat fram de fokusområden som kommunerna arbetat 
och arbetar med. 
 

1.1  Strategisk inriktning 

Kommunernas ambition är att integrationen av särskild och allmän kollektivtrafik ska öka. I 
takt med att den allmänna kollektivtrafiken anpassas allt mer till olika personers fysiska och 
psykiska förutsättningar minskar behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst med personbil och 
specialfordon. Det är dock kommunernas uppfattning att detta behov kommer att kvarstå för 
personer med vissa typer av funktionsnedsättning. 
 
 

2 FÄRDTJÄNST 
 
Samtliga kommuner har överlåtit till Västtrafik att upphandla transport- och 
beställningstjänster samt utföra samordningen av färdtjänsten med andra typer av 
anropsstyrda resor och sjukresor. Nuvarande transportörsavtal gäller till och med 2022-06-18 
Nuvarande avtal med Samres AB för tjänsten Kund- och resetjänst gäller till och med 2023-
03-04. 
 
Kommunerna har ett gemensamt färdtjänstreglemente. Beslut enligt färdtjänstlagen fattas av 
den sökandes folkbokföringskommun. Varje tillstånd är individuellt utformat, utifrån de 
personliga förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Nedan följer en beskrivning av de 
olika typer av färdtjänstresor som regleras i det gemensamma färdtjänstreglementet. 
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2.1 Färdtjänstområde 

För kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, 

Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, Skövde och Vara utgörs 
färdtjänstområdet av Västra Götalands län samt av kommunerna Askersund, Habo, 
Kristinehamn, Laxå, Mullsjö. 
Inom de kommuner som utgör hemkommunens färdtjänstområde gäller obegränsat resande 
för de personer som beviljats tillstånd till färdtjänst. Det kan dock förekomma individuella 
begränsningar av hur färdtjänsten får nyttjas på sträckor som trafikeras av allmänna 
kommunikationer som anpassats för personer med funktionsnedsättning. 
 

2.2 Arbets- och utbildningsresor 

För den som är färdtjänstberättigad finns möjlighet till arbets- eller utbildningsresor efter 
individuell prövning. Arbetsresor kan beviljas mellan folkbokföringsadress och ordinarie 
arbetsplats. Utbildningsresor kan beviljas mellan folkbokföringsadress och adress för 
gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning. Tillståndet berättigar 
maximalt till två resor per dag. 
 

2.4  Omfattning av trafik 

I följande avsnitt redovisas omfattningen av färdtjänsten för kommunerna. I begreppet ingår 
färdtjänst enligt avsnitt 2.1-2.3 ovan. Statistiken är den samma som kommunerna redovisar 
årligen till Trafikanalys.  
På grund av pandemin, Covid-19, under 2020 var resandet begränsat och den statistiken 
speglar inte hur ett normalår ser ut. Statistiken som redovisas i programmet avser därför 2019 
års siffror. 
 
 
Tillstånd; antal personer med tillstånd till färdtjänst 2019-12-31: 

Kommun Gruppen 80 år och äldre Gruppen 65-79 år Gruppen under 65 år 

Essunga 109 69 47 

Falköping 869 290 302 

Grästorp 140 37 69 

Gullspång 111 68 25 

Götene 174 90 49 

Hjo 104 61 31 

Karlsborg 81 47 11 

Lidköping 606 230 218 

Mariestad 284 138 138 

Tibro 124 43 44 

Tidaholm 217 60 76 
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Töreboda 126 76 76 

Skara 271 124 112 

Skövde 753 292 273 

Vara 322 182 149 
 
 
Nyttjande; antal personer som rest med färdtjänst under 2019: 

Kommun Gruppen 80 år och äldre Gruppen 65-79 år Gruppen under 65 år 

Essunga 56 38 39 

Falköping 483 184 179 

Grästorp 83 33 51 

Gullspång 55 49 16 

Götene 122 68 33 

Hjo 56 45 15 

Karlsborg 49 25 19 

Lidköping 367 162 163 

Mariestad 153 76 114 

Tibro 64 26 23 

Tidaholm 85 41 49 

Töreboda 79 51 41 

Skara 162 74 89 

Skövde 433 194 202 

Vara 227 114 107 
 
 
Antal färdtjänstresor 2019 och antal färdtjänstresor per invånare 2019: 

Kommun Antal färdtjänstresor  Invånarantal (dec) Resor/invånare 

Essunga 2 827 5 654 0,5 

Falköping 16 776 33 246 0,5046 

Grästorp 2 467 5 693 0,433 

Gullspång 2 965 5 280 0,56 

Götene 3 612 13 207 0,27 

Hjo 2 206 9 210 0,24 

Karlsborg 1 595 6 940 0,23 

Lidköping 13 894 40 089 0,347 

Mariestad 8 250 24 537 0,34 

Tibro 1 860 11 240 0,165 
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Tidaholm 2 057 12 846 0,16 

Töreboda 3 096 9 293 0,33 

Skara 5 439 18 837 0,29 

Skövde 17 457 56 366 0,3097 

Vara 14 070 16 024 0,87 
 
 

2.5 Grunder för prissättning 

 
Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start 1 februari 2021. 
Taxan räknas upp i januari varje år enligt Taxi-index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för 
indexuppräkning är oktober, basår 2020.  
  
Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg. 
En resa i en zon kostar enligt baspriset. 
För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset. 
För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa. 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två och tre. 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra och uppåt. 
Högsta egenavgift betalas för åtta zoner även om färdtjänstresan går genom fler zoner. 
Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, påverkas inte 
egenavgiften. 
Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är 75 % av färdtjänstens 
egenavgift för vuxna. 
Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, undantaget 
barn 0-6 år som åker kostnadsfritt. 

 
I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2021. 
 

Enkel resa inom Vuxen Ungdom 

En zon 60 45 

Två zoner 105 79 

Tre zoner 150 113 

Fyra zoner 240 180 

Fem zoner 330 248 

Sex zoner 420 315 

Sju zoner 510 383 

Åtta zoner eller flera 600 450 
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För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller betalning 
enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa. 
 

Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är; 
535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort, 
775 kr inom en kommun,  
1250 kr inom två eller flera kommuner. 
 
Taxan för arbets- och utbildningsresor räknas upp i januari varje år enligt Taxi-index för 
anropsstyrd trafik. Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020. 
 
 

3 FÄRDTJÄNST I ANNAN KOMMUN 
 
Utöver den färdtjänst som beskrivits i avsnitten ovan, och som uppdragits av kommunerna till 
Västtrafik att utföra, finns också möjlighet för kommuninvånare att ansöka om att få resa en 
eller flera färdtjänstresor inom en kommun utanför färdtjänstområdet. (Kommunernas 
färdtjänstområde framgår i avsnitt 2.1.) För att få tillstånd till resa i annan kommun krävs en 
särskild prövning av den färdtjänstberättigades hemkommun.  
 
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet och som ligger 
utanför Västra Götalands län, lämnas ersättning för 70 % av taxameterbeloppet. Resenären 
beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till 
kommunens handläggare. 
 

4  RIKSFÄRDTJÄNST 
 
Anpassningen av kollektivtrafiken och det ökade utbudet av servicetjänster i samband med 
resor har bland annat som syfte att minska behovet av särlösningar för personer med 
funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst beviljas av folkbokföringskommunen till de personer 
som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 
Resor med riksfärdtjänst sker från en kommun till en annan inom Sverige (minst en kommun 
ska ligga utanför färdtjänstområdet). 
 
Flertalet av kommunerna har avtal med Riksfärdtjänsten Sverige för utförandet av 
riksfärdtjänstresor.  

4.1  Omfattning av trafik 

I följande tabeller redovisas omfattningen av riksfärdtjänsten för kommunerna. Statistiken är 
den samma som kommunerna redovisar årligen till Trafikanalys.  
På grund av pandemin, Covid-19, under 2020 var resandet begränsat och den statistiken 
speglar inte hur ett normalår ser ut. Statistiken som redovisas i programmet avser därför 2019 
års siffror 
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Nyttjande; antal personer som rest riksfärdtjänst under 2019: 

Kommun Gruppen 80 år och äldre Gruppen 65-79 år Gruppen under 65 år 

Essunga 3 1 0 

Falköping 25 11 14 

Grästorp 8 3 4 

Gullspång 3 2 0 

Götene 0 0 1 

Hjo 1 0 1 

Karlsborg 1 1 0 

Lidköping 4 3 1 

Mariestad 3 2 9 

Tibro 4 2 0 

Tidaholm 3 1 3 

Töreboda 1 3 0 

Skara 1 0 1 

Skövde 7 8 15 

Vara 25 5 16 
 
 
Antal riksfärdtjänstresor 2019 och antal resor per invånare 2019: 

Kommun Antal riksfärdtjänst-
resor  

Invånarantal (dec) 

Essunga 4 5 654 

Falköping 160 33 246 

Grästorp 45 5 693 

Gullspång 19 5 280 

Götene 1 13 207 

Hjo 6 9 210 

Karlsborg 4 6 940 

Lidköping 18 40 089 

Mariestad 51 24 537 

Tibro 17 11 240 

Tidaholm 24 12 846 

Töreboda 10 9 293 

Skara 4 18 837 

Skövde 83 56 366 

Vara 45 16 024 
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4.2 Grunder för prissättning 

Den avgift som den enskilde ska betala för en riksfärdtjänstresa regleras i förordningen 
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Enligt riksfärdtjänstlagens 
förarbeten ska denna avgift uppgå till ett belopp som motsvarar det normala priset för att åka 
med allmänna kommunikationer. Utgångspunkten för vad som är normala reskostnader var 
SJ:s taxesättning för resa med tåg i 2 klass år 1997. Grunderna för prissättningen på 
tågbiljetter har dock genomgått omfattande förändringar sedan förordningen skrevs, och är 
numer efterfrågestyrd istället för avståndsrelaterad. De av regeringen fastställda 
egenavgifterna för riksfärdtjänstresor motsvarar därmed inte de verkliga kostnaderna för 
motsvarande resor för personer utan funktionsnedsättning. (Egenavgiftstabell för 
riksfärdtjänst framgår av bilaga 1.) 
 
 

5 UPPFÖLJNING AV TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
2016-2019 

I följande avsnitt presenteras de områden som kommunerna har arbetat med under perioden 
2016-2019. Avsnitten 5.1-5.6 är beslutade av respektive kommuns fullmäktige. Avsnitt 5.7  
har beslut tagits av Västra Götalandsregionen. Avsnitt 5.8 har beslut tagits av Västtrafik. 
 

5.1 Individuella behov 

Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis 
särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda 
behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Ett förtydligande har gjorts i det 
gemensamma färdtjänstreglementet om vilken service som ingår samt vilka hjälpmedel som 
resenären har rätt att ta med sig. 
 

5.2 Färdtjänst för barn  

Av färdtjänstlagen framgår att ”om sökanden är under 18 år ska prövningen (av tillstånd till 
färdtjänst) göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder”. Det är alltså 
upp till varje kommun att göra en tolkning av vid vilken ålder barn klarar att resa olika typer 
av resor och på vilket sätt. Färdtjänstreglementet gällande barn har omarbetats och blivit 
tydligare gällande bedömningskriterier 
 

5.3 Avgift  

Färdtjänstens egenavgift för barn har förändrats och förtydligats, även avgiften för 
medresenär har förtydligats. För arbets- och utbildningsresor har det tagits ett gemensamt 
beslut gällande fakturering och hantering angående dessa resor.  



10 

5.4 Arbets- och utbildningsresor 

Förtydligande av regelverket för arbets- och utbildningsresor gällande antal tillåtna resor per 
dag samt förtydligande angående medresenär. 
 

5.5 Återkallande av tillstånd 

Punkten återkallande av tillstånd har tillkommit för att förtydliga vid vilka tillfällen ett 
färdtjänsttillstånd kan återkallas. 

5.6 Förändring av färdtjänstområde 

Regionfärdtjänsten har tagits bort och ersatts av ett större färdtjänstområde som omfattas av 
hela Västra Götalands län och kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och 
Mullsjö 
 

5.7 Regionens sjukreseavgift 

Västra Götalandsregionen är ansvarig för sjukresor. I juni 2019 förändrades regelverket för 
sjukresor. Avgiftsmodellen är inte kopplad till om personen har färdtjänst eller inte.  
 
5.8 Avgiftsfria resor för medföljande resenär i allmän 

kollektivtrafik 
 

Genomfört under programperioden. 
Västtrafik erbjuder ett reshjälpskort som ger alla färdtjänstresenärer rätt till avgiftsfritt resande 
för en medföljande resenär vid resor på bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken. Kortet 
är giltigt inom Västra Götalandsregionen.  
 

 

6 FOKUSOMRÅDEN KOMMUN 
 
I följande avsnitt presenteras de områden som kommunerna anser vara angelägna att fokusera 
på och utreda närmare under programperioden 2021-2024, i syfte att utveckla och förbättra 
färdtjänstverksamheten. I takt med att arbetet leder fram till konkreta förslag, kommer 
kommunernas gemensamma färdtjänstreglemente att behöva revideras. Förslag till sådana 
revideringar kommer att läggas fram av handläggargruppen för särskild kollektivtrafik i 
Skaraborgsområdet till det Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) för vidare 
behandling. Detta råd har bland annat till uppgift att behandla frågor som avser det för 
kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Beslut om förändringar av 
färdtjänstreglementet fattas dock av varje enskild kommun. 
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6.1 Gemensamt reglemente för riksfärdtjänst 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett gemensamt reglemente för riksfärdtjänst. Detta för 
att samverka om tolkning av begrepp och på så sätt få stöd i handläggningen. 
 

6.2 Beställning av resa 

Översyn gällande beställningsrutiner för färdtjänstresor.  
 

 

6.3 Medföljande förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor  

 
För att erbjuda invånarna en så likartad färdtjänsthandläggning som möjligt bör kommunerna 
enas om ett gemensamt synsätt för medföljande förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor. 
 
 

7 FOKUSOMRÅDEN REGION  
 
I följande avsnitt presenteras områden som kommunerna anser vara angelägna att se över för 
att uppnå förbättringar, men där Västra Götalandsregionen (VGR) är ansvarig myndighet. 
Kommunerna har för avsikt att under programperioden prioritera nedanstående områden i 
diskussionerna med VGR. 
 

7. 1 Kopplade resor 

 
För att ge resenärerna bra förutsättningar att resa med en kombination av färdtjänst och 
allmänna kommunikationer behöver administrativa och tekniska problem lösas. 
Kommunerna, regionen och Västtrafik behöver finna en strategi för hur resor ska genomföras 
i regionen.  
 

7. 2 Samarbete inom Västtrafik 

 
Västtrafik bör samarbeta mellan sina avdelningar gällande anropstyrd trafik samt allmän 
kollektivtrafik. 
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7. 3 Teknisk utveckling vid bokning av färdtjänstresa via webb 
och app. 

 
Diskussion med Västtrafik om att vidareutveckla sin app och webbtjänst ”Boka resa” för att 
tillgodose resenärernas behov vid bokning.  





 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 96                                                   Dnr 2021/00165  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Avfallshantering Östra Skaraborg 2020 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för 
Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2020.     

Jäv 

Janne Jansson (S) och 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 2020. Direktionen 
godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 22 mars 2021. Resultatet för år 
2020 visar ett underskott om 5.0 mnkr, att jämföras med budgeterat resultat på ett 
underskott om 10.6 mnkr. Den främsta anledningen till resultatet är att intäkterna 
överstiger budget med ca 5 mnkr. Det beror bland annat på fler tömningar av 
enskilda avlopp och ökad försäljning av material på återvinningscentralerna.  

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 2020 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 2020. 
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.  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

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 delvis är förenligt 
med direktionens övergripande mål för verksamheten. Bedömningen grundas på att 
endast tre av sex mål är uppfyllda.  

 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

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

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 § 140/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29 

Årsredovisning 2020 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg  

2021-03-22 § 4 

Revisionsberättelse för år 2020 upprättad av revisorerna i kommunalförbundet AÖS  

Granskningsrapport för år 2020 för kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Avfallshantering Östra Skaraborg info@avfallskaraborg.se) 
(Kommunrevisionen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 

mailto:info@avfallskaraborg.se


 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-01 
Dnr: KS 2021/00165   
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för 

direktionen i Avfallshantering Östra 

Skaraborg 2020 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 och beslutar 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 

direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 

2020.            

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 2020. Direktionen 
godkände årsredovisningen vid sitt sammanträde den 22 mars 2021. Resultatet 
för år 2020 visar ett underskott om 5.0 mnkr, att jämföras med budgeterat 
resultat på ett underskott om 10.6 mnkr. Den främsta anledningen till resultatet 
är att intäkterna överstiger budget med ca 5 mnkr. Det beror bland annat på fler 
tömningar av enskilda avlopp och ökad försäljning av material på 
återvinningscentralerna.  
 
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 2020 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 
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ekonomi i balans för år 2020. 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 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vidare bedömer 
revisorerna, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 
Bedömningen grundas på att endast tre av sex mål är uppfyllda.  
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
 
I övrig bedömer revisorerna att verksamheten har skötts på ett, i stora delar, 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den 
interna kontrollen är tillräcklig.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01 
 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29 

 

Årsredovisning 2020 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra 

Skaraborg  

2021-03-22 § 4 

 

Revisionsberättelse för år 2020 upprättad av revisorerna i 

kommunalförbundet AÖS  

 

Granskningsrapport för år 2020 för kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg         

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson  
 



Datum: 2021-03-29 
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Sektor ledning 

Malin Eriksson 

Administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 

Avfallshantering Östra Skaraborg 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 och beslutar att bevilja 

ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för 

Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2020.  

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 2020. Direktionen godkände 
årsredovisningen vid sitt sammanträde den 22 mars 2021. Resultatet för år 2020 visar ett 
underskott om 5.0 mnkr, att jämföras med budgeterat resultat på ett underskott om 10.6 
mnkr. Den främsta anledningen till resultatet är att intäkterna överstiger budget med ca 5 
mnkr. Det beror bland annat på fler tömningar av enskilda avlopp och ökad försäljning av 
material på återvinningscentralerna.  
 
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 2020 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 2020. 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 delvis är förenligt med 
direktionens övergripande mål för verksamheten. Bedömningen grundas på att endast tre av 
sex mål är uppfyllda.  
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
 
I övrig bedömer revisorerna att verksamheten har skötts på ett, i stora delar, ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. 
 

Underlag för beslut 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29 

 

Årsredovisning 2020 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Protokollsutdrag från direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg  

2021-03-22 § 4 

 

Revisionsberättelse för år 2020 upprättad av revisorerna i kommunalförbundet 

AÖS  

 

Granskningsrapport för år 2020 för kommunalförbundet Avfallshantering Östra 

Skaraborg 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunrevisionen 

Ekonomichef Christina Olsson 



 

Revisionsrapport 

 

Granskning av  

årsredovisning 2020 

Avfallshantering Östra Skaraborg 
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 Innehållsförteckning 

Inledning 3 

Iakttagelser och bedömningar 5 

Bedömningar utifrån revisionsfrågor 9   
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Avfallshantering Östra Skaraborgs förtroendevalda revisorer 
granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

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 direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisninge
n upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning har det inte 
framkommit några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att 
årsredovisningen inte lämnar upplysning 
om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Förbundet lever inte upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans för år 2020. 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 
årsredovisninge
ns resultat 
förenligt med de 
mål direktionen 
beslutat 
avseende god 
ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Delvis uppfyllt 
 
Grundat på vår granskning av 
årsredovisningens återrapportering har det 
inte framkommit några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att 
resultatet inte skulle vara förenligt med de 
finansiella mål som direktionen fastställt för 
2020. 
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens 
återrapportering, att verksamhetsmålens 
utfall delvis är förenliga med direktionens 
mål för verksamheten.   
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Är 
räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Inga avvikelser av vikt noteras. 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. 

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

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 direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål 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 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 
och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-22 och 
medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen därefter. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk 
ställning 
Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller i huvudsak kraven enligt LKBR och RKRs 
rekommendationer.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar. Årets balanskravsresultat uppgår till – 5,3 mnkr. 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 33 mnkr. Enligt direktionens plan ska ett resultat i balans uppnås 
inom en treårsperiod. Direktionen har i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat 
samt i budget åberopat synnerliga skäl, se utdrag ur budget 2020: Med hänsyn till AÖS 
goda finansiella ställning och den avsiktliga minskningen av det egna kapitalet bedöms 
förbundet ha haft och fortsatt ha synnerliga skäl att besluta om en budget i obalans. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 
 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets 
investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 
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 2020-2022 beslutat om nedanstående mål. Målen är 
grupperade utifrån de perspektiv de tillhör: ekonomi, medarbetare, verksamhet och miljö 
och kund. 
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Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning som fastställts av direktionen i förbundets verksamhetsplan 2020-2022. 

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Soliditeten understiger inte 
35%. 

Soliditeten uppgår till 43% och 
överstiger därmed det 
finansiella målet.  

Målet uppnås. 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts av direktionen i förbundets verksamhetsplan 2020-
2022.  

Verksamhet och miljö  
Mängden insamlat matavfall ska uppgå till minst 50 procent av allt matavfall som uppstår. 

● Målet är uppnått AÖS samlar in 51,4% av det matavfall som uppstår.  

Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 procent vid varje fastighet. 

● Målet mäts ej 

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

● Målet är uppnått 14,1 % av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala 
lösningar som exempelvis i avvattningsverk. 

Kund 
Nöjd kundindex ska år 2020 vara minst 85 %. 

● Målet är inte uppnått Resultatet i kundundersökningen för år 2020 uppgår till 82 
procent nöjda kunder. 

Grönt kort införs för minst en ÅVC årligen. 

● Målet är uppnått Grönt kort vid Odenslund ÅVC startade i april. 

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. 
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Av ovan sex verksamhetsmålen, bedöms utifrån årsredovisningens återrapportering, att 
tre mål är uppfyllda, två mål som inte uppfyllda och ett mål som ej mäts 2020. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara 
förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt för 2020. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetsmålens utfall 
delvis är förenliga med direktionens mål för verksamheten. Bedömningen baseras på att 
tre av sex verksamhetsmål är uppfyllda.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga avvikelser noterats 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys och noter.  
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning har det 
inte framkommit några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att 
årsredovisningen inte lämnar 
upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever inte upp till 
kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för år 2020. 
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 direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Delvis uppfyllt 
 
Grundat på vår granskning av 
årsredovisningens återrapportering 
har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de 
finansiella mål som direktionen 
fastställt för 2020. 
 
Vi bedömer, utifrån 
årsredovisningens återrapportering, 
att verksamhetsmålens utfall delvis 
är förenliga med direktionens mål för 
verksamheten.   
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Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Inga avvikelser av vikt noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-03-23 
 
 
 
 
Mattias Bygghammar 

 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  
Uppdragsledare 

 

 

 

 
 

 

 

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



Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg                     2021-03-23 
Revisorerna   

Bilaga: Granskning av årsredovisning 2020, AÖS, PwC 

 

 

Till: 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

 
För kännedom: 
Direktionen för AÖS 

      
Revisionsberättelse 2020 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i årsredovis-
ningen per 2020-12-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kon-
troll. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verk-
samheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Vi har granskat redovisning och förvaltning för 2020 i enlighet med kommunallagen och  
god revisionssed. Vi har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet. 
 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

 Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 
2020. 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 re-
sultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets goda finansiella 
ställning och avsikten att minska det egna kapitalet. 

 
Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansi-
ella perspektivet.  
 
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt 
med direktionens övergripande mål för verksamheten. Vår bedömning grundas i att endast tre av sex 
mål är uppfyllda 2020. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Vi bedömer i övrigt att förbundets verksamhet har skötts på ett, i stora delar, ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.  
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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.  

Coronapandemin har gjort år 2020 till ett an-

norlunda år. Det har inneburit en måttlig och 

lägre än befarad personalpåverkan med ett få-

tal konstaterade fall bland personal i egen regi 

och hos entreprenörer. Inga störningar i insam-

lingsverksamheterna har rapporterats.  

Den sjätte anläggningen i AÖS område har un-

der året färdigställts för Grönt kort och det är 

Odenslunds återvinningscentral (ÅVC) i Gull-

spångs kommun. Odenslund blir första Grönt 

kortanläggning med automatisk våg som ska 

väga kundernas avfall i syfte att bland annat 

kunna fakturera företag som tecknat grönt kort.  

Projektet ”sortera säcken” har pågått i Falkö-

pings kommun på Falevi ÅVC och Stenstorps 

ÅVC under året. Projektet handlar om att för-

bättra sorteringskvalitén på det brännbara rest-

avfallet som lämnas på återvinningscen-

tralerna. Så här långt visar sig projektet vara en 

succé och under året har mängden brännbart 

restavfall minskat med ca 30 procent. Det inne-

bär ungefär 350 tkr i minskade kostnader för be-

handling, skatt och transporter. 

 

Förväntad utveckling 

Mot bakgrund av EU:s så kallade avfallspaket 

sker för närvarande en hel del förändringar 

inom avfallsområdet som syftar till utökad sor-

tering och större ansvar för kommunerna. Som 

exempel kan nämnas kommunalt ansvar för in-

samling av returpapper, producenternas bo-

stadsnära insamling av förpackningar och ny 

målsättning för insamling av matavfall. 

Enligt nuvarande plan för taxehöjningar som 

har presenterats för direktionen och kommun-

direktörerna i medlemskommunerna beräknas 

budget i balans uppnås inom tre till fyra år.  

 

Årets resultat  

Resultatet för året är negativt med -5,0 mnkr. 

Det är 5,6 mnkr bättre än det budgeterade 

resultatet om -10,6 mnkr. Soliditeten uppgår till 

42 procent vilket innebär att det finansiella 

målet är uppfyllt. Det är framför allt intäkterna 

som avviker positivt från budget med knappt 5 

mnkr. Kostnaderna håller sig under budget trots 

oförutsedda kostnader i samband med 

pandemin så som inköp av containrar till 

sophämtning, ökade avfallsmängder på ÅVC 

och högre kostnader för personal. 

Årets investeringar uppgår till 8,3 mnkr vilket är 

något lägre än budgeterat. Det beror bland 

annat på att inköp av sidlastare till Mariestad 

skjuts fram till 2021. 
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Ordförande har ordet 
 

 
  

Förutom pandemin så skedde två större upphandlingar gällande behandling av rest- respektive matav-

fall. Från och med 1 september 2020 så lämnas inte längre matavfall för behandling vid Falköpings bio-

gasanläggning utan matavfallet behandlas istället vid en motsvarande anläggning i Jönköpings kom-

mun. 

Under hösten 2020 bestämde kommunalförbundets ägare (representerade av respektive medlemskom-

muns kommunstyrelse) att en översyn av förbundets uppdrag var lämplig utifrån att det var länge sedan 

uppdraget ursprungligen formulerades och under den tiden har det skett mycket vad gäller både lag-

stiftning och teknisk utveckling. Resultatet av utredningen förväntas presenteras under våren 2021. 

Under 2020 genomfördes den kundundersökning som AÖS genomför vart tredje verksamhetsår. Resul-

tatet var glädjande och skilde sig marginellt mot föregående kundundersökning, men samtidigt nådde 

vi inte ända fram till verksamhetsplanens högt ställda mål vad gäller kundnöjdhet. Hushållen är överlag 

nöjda med avfallsinsamlingen och återvinningscentralerna medan förbättringsmöjligheter finns vad gäl-

ler information och kundtjänst. Under 2020 så fortsatte den dialog med Fastighetsägarna som startades 

upp under 2019. Framför allt handlar dialogen än så länge om utbyte av information angående respek-

tive parts förutsättningar och förväntningar.  

Förbränningsskatten sjösattes under 2020 vilket innebar ökade kostnader för behandling av hushållsav-

fall. Under 2020 har regeringen även bestämt att häva producentansvaret för returpapper vilket kommer 

att öka kostnaderna ytterligare. Huruvida de kommunala insamlingsorganisationerna kommer kunna 

öka service i samband med att ansvaret för returpapper landar i det kommunala knät återstår att se. 

 

Martin Odenö 

Ordförande 

 

Pandemin har förstås även påverkat kommunalförbundet Avfallshantering 

Östra Skaraborg, dock inte i den omfattning som befarades i våras. De permit-

teringar som skedde på den svenska arbetsmarknaden gav under våren 2020 

en förhöjd belastning då många hushåll städade och renoverade hemmavid 

för att därefter åka till sina respektive lokala återvinningscentraler med exem-

pelvis trädgårdsavfall och sådant som städats ur förråd. 
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Förvaltningsberättelse 

 Foto: Andréas Spangenberg 
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Organisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunalförbundet  

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består 

av nio medlemskommuner och med totalt ca 

175 000 invånare. AÖS ansvarar för den kommu-

nala renhållningsskyldigheten i medlemskom-

munerna.  

Den kommunala renhållningsskyldigheten re-

gleras i Miljöbalken och innebär bland annat an-

svar för insamling av kommunalt avfall från hus-

håll och verksamheter samt tömning av små av-

loppsanläggningar. 

 
Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion där 

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 2020 var Sven-

Inge Eriksson (KD) från Mariestad. Direktionen 

har fyra till fem sammanträden per år och plat-

sen för mötena växlar mellan medlemskommu-

nerna. 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två reviso-

rer och för mandatperioden 2019–2022 är Sven-

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

holm (S), från Hjo utsedda till revisorer. 

 

Verksamhetsområden 

I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs in-

samlingen med egen personal och egna sopbi-

lar. I övriga medlemskommuner anlitas olika 

entreprenörer som utför insamlingen åt AÖS. 

Tömning av enskilda avlopp utförs enbart med 

hjälp av entreprenör.  

För hushållens farliga avfall och grovavfall finns 

17 återvinningscentraler varav 2 drivs med hjälp 

av entreprenörer och 7 tillsammans med ideella 

föreningar. Övriga återvinningscentraler drivs i 

egen regi. Vid sex återvinningscentraler finns 

Grönt kort där kunden får tillgång till anlägg-

ningen alla dagar i veckan.  

AÖS är också genom avtal med Gullspång, 

Karlsborg, Mariestad, Skövde och Töreboda be-

hjälplig i frågor som rör sluttäckning av depo-

nier.  
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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! 

AÖS verksamhetsidé 

Vi säkerställer medlemskommunernas insamling och omhändertagande av hushållsavfall  

till vår gemensamma nytta. 

Vi bedriver verksamheten med god service på ett miljöriktigt och effektivt sätt. 

AÖS vision 

AÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar 

att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vis-

ion och vi arbetar mycket med våra kunder för 

att få rätt sortering, både i sopkärlen och på åter-

vinningscentralerna. 

 

Avfallstrappan 

Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas omhand. 

Alla länder i EU ska sträva uppåt i trappan för 

att minska deponering, öka återvinning och 

återanvändning samt förebygga att avfall upp-

står.  

 

AÖS styrdokument 

AÖS verksamhetsområde regleras av EU:s direktiv och lagstiftning, den svenska Miljöbalken och av-

fallsförordningar samt förbundets avfallsföreskrifter och avfallstaxa. AÖS interna styrning sker främst 

utifrån styrdokumenten förbundsordning, avfallsplan, verksamhetsplan, budget samt internkontroll-

plan.  

Direktionen beslutar årligen om verksamhetsplan, budget och internkontrollplan. Verksamhetsplanen 

innehåller AÖS vision, verksamhetsidé, övergripande mål samt verksamhetsmål för tre år i taget. Bud-

get och verksamhetsplan samt uppföljning av internkontroll beslutas varje år i november.  
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AÖS verksamhetsplan 

AÖS verksamhetsplan löper för tre år i taget men revideras årligen av AÖS direktion. Verksamhetspla-

nen är indelad i fyra olika perspektiv och i varje perspektiv finns övergripande mål och utifrån dem tas 

särskilda verksamhetsmål fram. De olika perspektiven är verksamhet och miljö, kund, medarbetare 

och ekonomi. 

 Verksamhets- och miljöperspektivet 

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att AÖS 

ska bedriva en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi 

strävar efter att ligga i framkant inom teknisk ut-

veckling för att optimera och effektivisera verksam-

heten i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 

Kundperspektivet 

Kundperspektivet innebär att verksamheten ska 

kännetecknas av god service, hög tillgänglighet, en-

kelhet och flexibilitet. 

 

AÖS internkontroll 2020 

AÖS genomför årligen ett antal kontroller av den egna verksamheten enligt internkontrollplanen. 

 

 

Medarbetarperspektivet 

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska vara en 

attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där med-

arbetarna utvecklas i sina roller och ger god service 

till våra kunder. 

 

Ekonomiperspektivet 

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så kost-

nadseffektivt som möjligt och strävar efter att ha 

låga avgifter för våra kunder. 

Miljötillstånd Samtliga miljörapporter har lämnats in i tid.

Risängens 
avfallsanläggning

Tillsynsbesök har genomförts under 2020 utan anmärkningar på verksamheten.

Abonnentavgifter 
sophämtning

Äldre beslut om undantag från sophämtning i Falköping och Skara har granskats för att 
säkerställa att uppgifterna i kundregistren är korrekta. Granskningen har inneburit att 
ett antal felaktigheter har kunna rättas.

Kundförluster Andelen kundförluster uppgår till 0,2 procent av de totala intäkterna. En mindre 
undersökning visar att liknande kommunalförbund har motsvarande andel 
kundförluster.

Vägning av avfall Samtliga egna fordonsvågar hos AÖS har validerats under året.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avfallstaxan 

För att minska AÖS ekonomiska underskott be-

höver årliga avgiftshöjningar genomföras. Enligt 

nuvarande plan kommer ekonomisk balans 

uppnås inom tre till fyra år.  

Beslutsprocessen för den gemensamma avfalls-

taxan är komplex då förslaget måste antas av 

samtliga fullmäktige i de nio medlemskommu-

nerna. Beslutet behöver också vara likalydande 

för att avfallstaxan ska kunna träda i kraft.  

Förankringsprocessen mellan AÖS förvaltning, 

direktion och medlemmarnas fullmäktige är av 

avgörande betydelse för taxans godkännande. 

Som ett steg i processen redovisas förslaget till 

avfallstaxa för kommundirektörerna vilket hit-

tills varit ett framgångsrikt arbetssätt. 

Förbränningsskatt 

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 

2020. Skatten höjs successivt från 75 kr per ton 

till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostna-

der för skatten under 2021 beräknas till 4 mnkr 

och under 2022 till ca 5,5 mnkr. 

       

    

Nya avtal för behandling av matavfall och 
brännbart restavfall 

Koncessionsavtalen med Falköpings kommun 

och Skövde energi upphörde den 31 augusti och 

behandling av matavfall respektive brännbart 

restavfall har upphandlats under året.  

De nya avtalen innebär lägre kostnad för be-

handling av matavfall vid en ny anläggning i 

Jönköping. Behandling av brännbart restavfall 

blir något dyrare än tidigare men behandlas vid 

samma anläggning som förut. 

För AÖS innebär upphörande av koncessionen 

att intäkterna för behandlingsavgifterna styrs 

om från de behandlande anläggningarna till 

AÖS. Samtidigt kommer kostnaderna för be-

handling av mat- och restavfall att belasta AÖS. 

Förändringen försvårar jämförelser mellan åren. 

Med de nya avtalen kommer de totala behand-

lingskostnaderna för mat och brännbart årligen 

uppgå till omkring 25 mnkr. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
 
  

Coronapandemin 

Hittills har Coronapandemin haft en måttlig 

personalpåverkan och inga störningar i insam-

lingsverksamheterna har rapporterats. Sjuk-

frånvaron har ökat med en procent vilket främst 

beror på försiktighet vid symptom och obligato-

risk frånvaro i samband med testning av covid-

19. Ett fåtal fall har konstaterats bland personal 

i egen regi och hos entreprenörer.  

På samtliga arbetsplatser inom AÖS har åtgär-

der genomförts för att minimera smittspridning. 

Tjänstepersoner arbetar hemifrån i så stor ut-

sträckning som möjligt och digitala möten er-

sätter fysiska möten. Personal inom sophämt-

ning och återvinningscentraler hålls åtskilda så 

mycket det går och måltider intas till exempel 

på olika tider.  

 

Andra åtgärder är exempelvis förändringar i 

gruppstorlekar för utbildning av grönt kort och 

anskaffning av utrustning för att säkerställa bra 

handhygien. 

De nya rutinerna sköts på ett bra sätt. Det upp-

levs dock som negativt att inte kunna genom-

föra exempelvis arbetsplatsträffar bland sopfö-

rare och personal på ÅVC då de digitala förut-

sättningarna än så länge är begränsade.  

Förvaltningen har gjort planering av verksam-

heten ifall ett större personalbortfall skulle in-

träffa både i egen regi och hos entreprenörerna. 

Regelbundna avstämningsmöten med personal 

i egen regi och entreprenörerna genomförs och 

lägesrapporter lämnas varje vecka. Lägesrap-

porter har också lämnats till medlemskommu-

nerna och miljömyndigheterna. 
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AÖS kundenkät 2020 

Under våren genomfördes AÖS kundenkät och 
resultatet är återigen mycket bra. 

82 procent nöjda kunder! 
 

AÖS kundenkät genomförs vart tredje år och 

även denna gång blev resultatet mycket bra.  

82 procent av kunderna i förbundet är nöjda el-

ler mycket nöjda med avfallshanteringen. Vid 

förra undersökningen 2017 uppgick resultatet 

till 83 procent. Målsättningen är att nå 85 pro-

cent nöjda kunder.  

Undersökningen består av olika delar bland 

andra sophämtning, återvinningscentraler, in-

formation och kundtjänst. Den sammanfat-

tande nöjdheten med sophämtning uppgår till 

87 % och återvinningscentraler till 88 % vilket 

klart överstiger målvärdet 85 %.  

Områdena kundtjänst (70 % nöjdhet) och in-

formation (73 % nöjdhet) når inte målet även om 

nöjdheten med information har ökat jämfört 

med förra undersökningen. Undersökningen vi-

sar samtidigt att endast ett fåtal av de tillfrågade 

(ca 1 %) har varit i kontakt med kundtjänst och 

då främst gällande missad hämtning eller  

fakturafråga. 

Information om taxor och avgifter framstår som 

ett förbättringsområde enligt undersökningen. 

Ordmolnet nedan är en sammanställning av 

hur de som svarat på enkäten beskriver AÖS. 
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Sortera säcken 

Projektet ”sortera säcken” har pågått på Falevi 

ÅVC och Stenstorps ÅVC i Falköpings kommun 

sedan den 3 februari i år.  

Projektet handlar om att förbättra sorterings-

kvalitén på det brännbara restavfallet som läm-

nas på återvinningscentralerna. Plockanalyser 

visar tyvärr att mellan 20-45 procent av det 

brännbara restavfallet är felsorterat. 

Det felsorterade avfallet skulle istället kunna 

återvinnas om det läggs i rätt behållare på åter-

vinningscentralen. Det är framför allt förpack-

ningar som felaktigt slängs i det brännbara rest-

avfallet men även elektronik och farligt avfall. 

Sortera säcken innebär helt enkelt att inga 

säckar får slängas i containern för brännbart 

restavfall. 

 

Allt innehåll i säckarna måste sorteras och läg-

gas i rätt container. Om avfallet är rätt sorterat 

påverkas inte bara återvinningsgraden positivt 

utan även miljö och ekonomi.  

Så här långt visar sig projektet vara en succé. 

Under perioden februari till maj har mängden 

brännbart restavfall minskat med 30 procent på 

Falevi ÅVC och 34 procent i Stenstorp. Det mots-

varar ungefär 400 ton och sammanlagt innebär 

det ca 350 tkr i minskade kostnader för behand-

ling, skatt och transporter. 

Resultatet är över förväntat tack vare bra jobb 

av såväl kunder som medarbetare. 

Projektet kommer nu att utvidgas till fler ÅVC 

inom AÖS och näst på tur är återvinningscen-

tralen i Karlsborg.  

Foto: Magnus Johansson 
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Avfallsmängder 2020 

På återvinningscentralerna har besöksfrekvensen varit hög under en stor del av året vilket lett till ökade 

mängder avfall. Hela 20 procent mer avfall har tagits emot. Ökningen omfattar alla avfallsfraktioner 

utom brännbart avfall men främst är det bygg- och rivningsavfall som ökat. Tryckimpregnerat träavfall 

har exempelvis ökat med drygt 40 procent jämfört med samma period förra året. Permitteringar och 

”hemester” på grund av pandemin är troliga orsaker till de ökade mängderna.  

En negativ effekt av pandemin är att second-hand inlämningen har varit stängd under en stor del av 

året. Trots det har mycket material lämnats in under den del av året som inlämningen varit öppen vilket 

är positivt eftersom det förebygger att avfall uppstår. 

547 kg… 
 
…avfall per invånare hanterades av AÖS 

under 2020. Det är en ökning med 54 kg 

per invånare jämfört med 2019. Ök-

ningen kan kopplas till det ökat antal 

besök på ÅVC som pandemin inneburit. 

Ökad sortering 

Totalt sett har mängden brännbart avfall mins-

kat under år 2020. Det är glädjande besked i ar-

betet för att uppnå ett hållbart samhälle.  

De tre senaste åren har avfallet hämtat med 

sopbil minskat med ca 1 000 ton per år. Orsaken 

till minskningen är troligtvis att fler har sorterat 

ut sina förpackningar till återvinning istället för 

att lägga dem i soptunnan till förbränning. 

Plockanalyser visar att den typiska soppåsen in-

nehåller ungefär en tredjedel förpackningar, en 

tredjedel mat och en tredjedel restavfall. För-

hoppningsvis är de minskade mängderna avfall 

insamlat med sopbil ett trendbrott men kom-

mande plockanalyser får utvisa om så är fallet.  

Även på återvinningscentralerna minskar det 

brännbara avfallet. Dels beror det på riktade in-

satser i form av ”sortera säcken” men även att 

det generellt sett sorteras bättre. 
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Grönt kort 

Dynamisk våg och Grönt kort i Gullspång 

Den sjätte anläggningen i AÖS område har under året öppnats för Grönt kort och det är Odenslunds 

ÅVC i Gullspångs kommun. Hittills har ca 1 200 kunder gått utbildning och fått grönt kort.  

I samband med anpassningen till Grönt kort har en ny dynamisk våg installerats som ska väga kunder-

nas avfall bland annat i syfte att kunna fakturera företag som tecknat grönt kort. Projektet med dyna-

misk vägning och Grönt kort för företag har pågått under året med ett trettiotal deltagande företag. 

Med särskilda återvinningskort och koppling mellan företag och deras registreringsnummer på företa-

gets bilar och vågen sker vägningarna automatiskt när fordonen sakta åker över den dynamiska vå-

gen. Vikterna ackumuleras sedan och stäms av mot det återvinningskort som företaget betalar för. 

Projektet fortsätter under 2021 med utveckling av ytterligare detaljer. 

På samtliga anläggningar med Grönt kort har utbildningar av nya kunder pandemianpassats till färre 

deltagare per grupp vilket gett en något lägre utbildningstakt. Totalt sett har ca 9 100 kunder Grönt 

kort i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Timmersdala, Töreboda och Värsås.  

Odenslunds ÅVC 
Foto: Fredrik Eriksson 

Visste du att… 
 

…115 864 besök med Grönt kort 

registrerades under år 2020. 
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Sidlastning i Mariestad 

Planeringen är i full gång och införandet av sid-

lastning i Mariestad beräknas till våren 2022. Bi-

lar ska köpas in, insamlingsrutter ska anpassas 

och kunderna ska informeras. Det är några av 

de saker som omställningen till sidlastning in-

nebär. 

För personalen innebär tömning med sidlastare 

en bättre och mer omväxlande arbetsmiljö. Det 

ger bland annat en säkrare hämtning när chauf-

fören inte behöver kliva ur fordonet i farliga tra-

fikmiljöer och förslitningsskador kan minskas 

då personalen får rotera mellan fordon med 

olika tömningssätt. 

 

 

Det kommer att bli en del kundpåverkan då rut-

terna anpassas till sidlastning. Det kommer till 

exempel att innebära att kunder får ändrade 

hämtningsdagar.  

Kärlens placering påverkas också då de ska stäl-

las fram av kunderna på tömningsdagen och 

vändas med öppningen mot sopbilen. 

Syftet med förändringen är att uppnå en effekti-

vare hämtning i Mariestad. Bilarna kommer att 

vara utrustade med två olika fack som gör att 

både mat- och restavfall kan tömmas samtidigt. 
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Förbundet bildades år 2000 med tre med-

lemskommuner och har sedan vuxit till i nulä-

get nio kommuner.  

Sedan starten har utvecklingen inom avfalls-

området gått framåt i snabb takt både när det 

gäller teknik och sätten på vilka saker åter-

vinns. Numera blir matavfall till drivmedel 

och återvinningscentraler kan besökas alla 

dagar i veckan mellan kl. 7-21. 

Framtiden stavas cirkulär ekonomi och kra-

ven på mer och rätt sortering kommer att öka 

successivt. Mer samverkan med fler kommu-

ner kan vara lösningen för att möta de nya ut-

maningarna, tror förbundschef Lars Persson. 

AÖS 20 år ! 
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Väsentliga personalförhållanden 
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Andel kvinnor och män i olika 
verksamheter

Kvinnor

Män

Medarbetare 

Det har varit ett annorlunda år för alla 

medarbetare i AÖS. Sedan slutet av året har 

majoriteten av kontorspersonalen arbetat 

hemifrån och digitala möten är numera 

vardagsmat. Samtliga arbetsplatser har 

anpassats till gällande rekommendationer och 

personalsociala aktiviteter har fått ställas in.  

Antalet tillsvidareanställda i AÖS uppgår till 55 

personer vid årets slut vilket är en minskning 

med fyra personer jämfört med föregående år. 

Alla tjänsterna kommer inte att återbesättas 

bland annat på grund av omorganisering.  

Medelåldern för de anställda är 46 år. 

 

Andelen kvinnor uppgår till 35 procent och 

männen till 65 procent. Det är framför allt inom 

verksamheterna sophämtning och 

återvinningscentraler som andelen kvinnor 

fortfarande är lägre. 

 

Tömning av restavfall vid 
Skövde värmeverk 

Foto: Andréas Spangenberg 
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Redovisning av sjukfrånvaro (anges i % av total arbetad tid) 2020 2019 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 

ordinarie arbetstid 
6,8 % 5,7 % 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 
25,4 % 27,4 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,5 % 8,3 % 

Sjukfrånvaro för män 5,9 % 4,1 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 10,4 % 6,0 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 6,3 % 5,2 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 6,4 % 5,9 % 

 
  

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 6,8 procent vilket är en ökning med 1,1 procent jämfört 

med samma period föregående år. Vid delåret var den totala sjukfrånvaron 7,4 procent innebärande att 

frånvaron minskat under andra halvåret. Det stämmer väl med hur pandemiläget såg ut under somma-

ren och början av hösten. Pandemin tog fart på nytt i september.  

AÖS har haft ett fåtal konstaterade fall av covid-19 men rekommendationer om att stanna hemma vid 

förkylningssymptom samt vid testning av covid-19 har trots allt lett till en ökad korttidsfrånvaro. 

Den förhöjda frånvaron har medgett ersättning för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan om 

totalt 320 tkr vilket täckt merparten av den förhöjda sjuklönekostnaden. 

Kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjning är en utmaning inom både sophämtning och ÅVC. Det beror bland annat på att 

efterfrågan på chaufförer är stor men även för att utvecklingen av AÖS verksamhet innebär att kraven 

för de yrkesrollerna är högre än tidigare.  

Vid nyrekrytering bedöms i allt högre grad till exempel den arbetssökandes serviceförmåga och sociala 

kompetens vid sidan av den grundläggande yrkeskunskapen. Exempel på nytt inslag i fortbildningen av 

medarbetarna är retorikutbildning. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som 
möjligt 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 

Minst 5 % av mängden slam från enskilda 

avloppsanläggningar ska hanteras via 

olika lokala lösningar. 

 

 

Målet är uppnått. 

14,1 % av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala lös-

ningar som exempelvis i avvattningsverk. 

 

Kommentar: 

Ett nytt transportabelt avvattningsverk har startats och volymerna 

till avvattning i Falköping har därmed ökat. 2020 startades ett sam-

arbete med MTG kommunerna som under 2021 mynnar ut i att ett 

avvattningsverk för första gången kommer testas i Mariestads kom-

mun. 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål och måluppfyllelse 2020 

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker 

löpande i under året och redovisas till direkt-

ionen tre gånger per år. 

Av de verksamhetsövergripande målsättning-

arna uppnås tre av fem mål. Ett av målen har 

inte kunnat mätas på grund av den pågående 

pandemin. Det finansiella målet uppnås också. 

Målen som uppnås är mängden slam från en-

skilda avloppsanläggningar som hanteras via 

olika lokala lösningar, insamlad matavfalls-

mängd och införande av Grönt kort på minst en 

ÅVC. 

Kund- och medarbetarenkät genomförs vart 

tredje år. Nästa mätning sker år 2023. 

Resultatet från medarbetarenkäten är betydligt 

bättre (+21 %) än vid föregående undersökning 

och uppgår till 79 % nöjdhet. Målet nås inte 

men det är samtidigt ett högt ställt mål.  

Kundenkäten når också högt resultat med 82 % 

nöjda kunder. Strax under målsättningen om 

det högt ställda målet om totalt 85 % nöjda 

kunder. 
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Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet 
 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 

Mängden insamlat matavfall ska uppgå 

till minst 50 % av allt matavfall som upp-

står. 

 

 

Målet är uppnått. 

AÖS samlar in 51,4 % av det matavfall som uppstår.  

 

Kommentar: 

Regeringen har beslutat att höja insamlingsmålet från 50 % till 75 % 

av det matavfall som uppstår. En kraftig höjning redan från 2023 

som kommer att kräva betydande insatser för att nå. 

 

 

Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 

98 procent vid varje fastighet. 

 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

 

Kommentar: 

Med anledning av den pågående pandemin har inga kvalitetskon-

troller av matavfall genomförts under 2020. 

 

Kund 
Övergripande mål 

God service och hög tillgänglighet 

Mål 2020 Måluppfyllelse 

 

Grönt kort införs på minst en ÅVC. 

 

Målet är uppnått. 

Grönt kort vid Odenslund ÅVC startade i april. 

 

Kommentar: 

På anläggningen prövas ny teknik för att väga avfall från företag, dy-

namisk vägning. Syftet är bland annat att underlätta debitering av 

verksamhetsavfall från företag. 
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Kund 
Övergripande mål 

Aktuell och lättillgänglig information om AÖS miljödrivna av-
fallshantering och kundens bidrag till denna  
(”alla måste förstå – alla måste vara med”) 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 

Nöjd kundindex ska vara minst 85 %. 

 

 

Målet är inte uppnått.  

Resultatet i kundundersökningen för år 2020 uppgår till 82 procent 

nöjda kunder. 

 

Kommentar: 

Både nöjdheten med sophämtning och återvinningscentraler övers-

tiger målet om 85 % nöjda kunder. Information och kundtjänst lyfts 

fram som förbättringsområden för att öka den totala nöjdheten. 

Medarbetare 
Övergripande mål 

Vara en attraktiv arbetsgivare 

Mål 2020 Måluppfyllelse 

 

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.  

 

Kommentar: 

Organisationen har stabiliserats sedan den förra medarbetarenkä-

ten vilket resultatet visar. Nöjdheten med ledarskap och arbetsmiljö 

är två av de områden som ökat mest i undersökningen. 

Ekonomi 
Övergripande mål 

Ekonomi i balans 

Mål 2020 Måluppfyllelse 
 

Soliditeten understiger inte 35 %. 

 

 

Målet är uppnått.  

Soliditeten är 42 % och överstiger därmed det finansiella målet. 

 

Kommentar: 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås även då resultatet är 

i balans.  
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Ekonomisk ställning 

Resultatet för året är negativt med -5,0 mnkr. Det är 5,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om  

-10,6 mnkr. Soliditeten uppgår till 42 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den 

ekonomiska ställningen är god trots det negativa resultat. Det egna kapitalet uppgår till 33 mnkr vid 

årets slut. Även kassalikviditeten är god (118%) vilket innebär att kortfristiga skulder kan betalas utan 

att behöva använda checkkredit eller uppta några andra lån.  

Under året har koncessionsavtalen med Falköpings kommun och Skövde energi upphört och behand-

ling av matavfall respektive brännbart restavfall har upphandlats. För AÖS innebär upphörande av kon-

cessionen att intäkterna för behandlingsavgifterna styrts om från de behandlande anläggningarna till 

AÖS. Samtidigt belastas AÖS med kostnaderna för behandling av mat- och restavfall. Förändringen är 

jämförelsestörande. 

Intäkterna för renhållningsuppdraget överstiger budget med 4,8 mnkr. Marknadspriserna för skrot har 

varit bättre än förväntat och försäljning av årskort till företag ökat vilket gör att intäkterna på ÅVC övers-

tiger budget. Intäkterna för tömning av enskilda avlopp avviker också positivt från budget. Det beror till 

största del på att fler har varit hemma under pandemin och fler tömningar har därmed utförts. 

Trots kraftigt ökade mängder bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralerna och åtgärder för att 

säkra sophämtning under pandemin understiger kostnaderna budget med 0,7 mnkr. Bidragande orsa-

ker är utebliven skatt på träavfall, målinriktat arbete med att minska brännbart avfall på ÅVC och lägre 

behandlingskostnader för matavfall. 

God ekonomisk hushållning 

Majoriteten av verksamhetsmålen nås för år 2020. Det finansiella målet överstigs och den ekonomiska 

ställningen är fortsatt god. AÖS verksamhet genomsyras av ständig strävan efter en effektiv och miljö-

riktig verksamhet. Möjliga besparingsåtgärder är bland andra Sortera säcken för minskade mängder 

brännbart restavfall, sidlastning i Mariestad för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal 

transporter och ökat antal kunder som väljer digitala fakturaalternativ för minskade faktureringskost-

nader. 

Det planerade ekonomiska underskottet följer helt direktionens beslut om att minska det egna kapitalet 

och stegvis höja avgifterna för att nå budget i balans. Enligt nuvarande plan för taxehöjningar som pre-

senterats för direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunerna beräknas budget i balans 

uppnås inom tre till fyra år.  
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Balanskravsresultat 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balanskravsutredning 2020 2019 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen -4 996 -5 383 -11 602 

- samtliga realisationsvinster -331 -478 -140 

+ 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 -5 327 -5 861 -11 742 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Årets balanskravsresultat -5 327 -5 861 -11 742 

 

Direktionen för AÖS har sedan 2012 årligen 

beslutat att inte återställa de negativa 

resultaten som härrör sig från den stora 

verksamhetsutökning som insamling av 

matavfall innebär.  

Det egna kapitalet har använts för att finansiera 

utbyggnaden samtidigt som avgifterna varit 

oförändrade.  

Avgifterna höjdes inför år 2020 och kommer 

fortsatt föreslås höjas stegvis för att inom tre till 

fyra år uppnå ett resultat i balans. 

Balanskravsutredning 

Årets resultat efter balanskravsutredning är -5,3 

mnkr. AÖS har fortsatt en god finansiell 

ställning med en soliditet som överstiger målet i 

verksamhetsplanen och eget kapital som 

uppgår till 33 mnkr.  

Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat 

återställas inom tre år. Med anledning av den 

goda finansiella ställningen och beaktande av 

att verksamheten bedrivs i enlighet med god 

ekonomisk hushållning bedöms det finnas 

synnerliga skäl att inte återställa det negativa 

resultatet. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

 
Fem verksamhetsår i sammandrag 
 
 
 

(Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
      
Verksamhetens intäkter 158 0121 135 484 121 579 122 082 118 174 
      
Verksamhetens kostnader -163 0061 -140 865 -133 186 -130 918 -126 770 
      
Finansnetto -2 -2 5 10 -13 
      
Årets resultat  -4 996 -5 383 -11 602 -8 827 -8 610 
      
Resultatutveckling 0 -4,0% -9,5% -7,2% -7,3% 
      
Likvida medel  28 908 29 795 31 487 32 215 40 368 
      
Kassalikviditet 118% 134% 158% 205% 247% 
      
Eget kapital  32 930 37 926 43 309 54 911 63 738 
      
Soliditet (%) 42% 48% 58% 63% 69% 
      
Antal anställda 55 59 58 54 55 

 
 
                    
1. Koncessionsavtalen med Falköpings kommun och Skövde energi har upphört och både intäkter och 
kostnader för behandling av matavfall respektive brännbart restavfall ingår därmed i AÖS ekonomiska 
redovisning. 
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Förväntad utveckling  
 

  Förändringar inom avfallsområdet 

För närvarande sker en hel det förändringar 

inom avfallsområdet som syftar till utökad sor-

tering och större ansvar för kommunerna. Som 

exempel kan nämnas kommunalt ansvar för in-

samling av returpapper, bostadsnära insamling 

av förpackningar och ny målsättning för in-

samling av matavfall. 

Enligt den plan för taxehöjningar som presente-

rats för direktionen och kommundirektörerna i 

medlemskommunerna ökas intäkterna årligen 

med ca 5 procent vilket motsvarar 6 mnkr tills 

resultatet balanseras. 

Eventuellt tillkommande och i dagsläget 

okända kostnader för utökad sortering och in-

samling är inte inkluderade i den föreslagna 

planen för kommande taxehöjningar. Planen 

kan därför komma att behöva revideras. 

Nytt mål för matavfall 

Regeringen har beslutat att höja etappmålet 

för matavfall. Senast år 2023 ska utsorteringen 

av matavfall från hushåll, storkök, butiker och 

restauranger öka från 50 till 75 procent. AÖS 

når för närvarande 51 procent utsorterat 

matavfall. Det blir en tuff utmaning att nå det 

nya målet på så kort tid. 

Kommunalt ansvar för returpapper 

I december beslutade regeringen att upphäva 

producentansvaret för returpapper. Från 1 janu-

ari 2022 läggs istället ansvaret för insamling och 

återvinning av dagstidningar, reklamblad och 

andra trycksaker på kommunerna. Det nya sy-

stemet ska vara lättillgängligt och målet är att 

samla in och materialåtervinna 90 procent av 

returpappret som sätts på marknaden. 

Beslutet innebär både ekonomiska och miljö-

mässiga konsekvenser. Regeringen frångår prin-

cipen om att förorenaren betalar vilket kan be-

traktas som ett avsteg från arbetet för en cirku-

lär ekonomi.  

Finansieringen av insamlingen ska ske inom ra-

men för avfallstaxan. Enligt beräkningar från 

branschorganisationen Avfall Sverige kan det 

kosta mellan 150 – 250 kr per hushåll och år. Det 

råder även osäkerhet kring avsättningen för det 

insamlade materialet både gällande ersättning 

och möjlighet till avlämning.  

För AÖS del innebär det mycket kort tid att 

skapa en insamlingslösning som är ekonomiskt 

effektiv och som når insamlingsmålet. I avfalls-

taxan för år 2022 behöver ännu okända kostna-

der för insamlingen beräknas och beslutas. 
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   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.  

Enligt förordningen skulle införandet ske suc-

cessivt så att 2021 skulle 60 procent av alla bo-

stadsfastigheter erbjudas en insamlingsplats 

nära huset eller i kvarteret. Från 2025 skulle alla 

bostäder erbjudas den möjligheten. Idag sker 

insamlingen främst via återvinningsstationer. 

Under sommaren drog regeringen dock tillbaka 

förordningen som krävde bostadsnära in-

samling av förpackningar. Något nytt datum för 

krav på bostadsnära insamling av förpackningar 

inom ramarna för producentansvaret har ännu 

inte givits. 

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 fortfa-

rande ansvar för att sortera sitt avfall och lämna 

allt som går till återvinning.  

AÖS direktion har beslutat att inte inleda något 

samarbete med förpackningsproducenterna om 

insamling av förpackningar såvida inte full kost-

nadstäckning garanteras. 

 

Förebyggande åtgärder 

Den 1 augusti 2020 infördes en skyldighet för 

kommunerna att lämna information till hushål-

len om avfallsförebyggande åtgärder. Ambit-

ionsnivån beträffande arbete med förebyg-

gande åtgärder påverkar naturligtvis kostna-

derna i motsvarande omfattning. Både inform-

ationsinsatser samt arbete med förebyggande 

åtgärder får numera finansieras av avfallstaxan 

vilket är en förändring från tidigare bestämmel-

ser. 

 

  

 

Frival för yrkesmässiga verksamheter 

Regeringen har ånyo tillsatt en utredning om så 

kallat frival för yrkesmässiga verksamheter. Ut-

redningen ska ta fram förslag till lösningar som 

ökar möjligheten för dessa verksamheter att ta 

hand om sitt kommunala avfall. Uppdraget ska 

redovisas i april 2021. 

I praktiken skulle ett frival kunna innebära att 

företag kan välja valfri entreprenör på mark-

naden att hämta det kommunala avfallet som 

AÖS idag har ansvar för att hämta. Det finns risk 

för konkurrens om avfallet i tätorter medan 

landsbygdens verksamheter kanske lämnas åt 

kommunen då kravet på hämtning alltjämt 

kvarstår. Ett sådant scenario skulle kunna leda 

till ineffektiv och fördyrad hämtning.  
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Översyn av AÖS ändamål 

AÖS har en förbundsordning som tydliggör vad ändamålet med förbundet är: ”Att skapa en långsik-

tigt hållbar organisation för insamling och hantering av främst hushållsavfall och därmed jämförligt 

avfall”. 

Ändamålet har varit oförändrat sedan förbundet bildades den 1 januari 2000 och AÖS medlemskom-

muner har under året tagit initiativ till en översyn av förbundets uppdrag, mot bakgrund av att av-

fallsfrågorna förändrats mycket de senaste 20 åren.  

Översynen inleddes med en nulägesbeskrivning av rollfördelningen mellan förbundet och medlems-

kommunerna. Under 2021 kommer arbetet att fortsätta med en beskrivning av medlemskommuner-

nas och AÖS samlade uppdrag kring avfall utifrån ny lagstiftning och nya målsättningar. Översynen 

kommer sannolikt att leda till ett reviderat uppdrag i en ny förbundsordning. 

Nya medlemskommuner 

Under året har samtal förts med kommuner som visat intresse för att bli medlemmar i AÖS. Medlem-

skap skulle kunna vara aktuellt vid årsskiftet 2022 eller 2023.  

Det är framför allt nya utökade krav på sortering och ny lagstiftning som driver kommunal samverkan 

inom avfallsområdet. Hittills i förbundets historia har det varit framgångsrikt med nya medlemmar och 

inget tyder på att det skulle vara annorlunda i framtiden. 

 

Foto: Thomas Harrysson 
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Resultaträkning 
 
 

Tkr  Not 2020-12-31 Budget 2020 2019-12-31 
  

   

Verksamhetens intäkter 
 

   
Grund- och hämtningsavgifter 

 
127 906 125 855 113 468 

Övriga intäkter 2 30 106 9 200 22 016   
   

Verksamhetens kostnader 
 

   
Övriga externa kostnader  3,4 -120 707 -88 140 -102 301 
Personalkostnader 5 -34 839 -34 760 -33 040 
     
Avskrivningar 6 -7 460 -8 310 -5 524   

   
Verksamhetens resultat 

 
-4 994 -10 585 -5 381   

   
Finansiella intäkter 

 
1  2 

Finansiella kostnader 
 

-3  -4 
Resultat efter finansiella poster 

 
-2  - 2 

     
Årets resultat 

 
-4 996 -10 585 -5 383 
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Balansräkning 

Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 
  

  
TILLGÅNGAR 

 
  

  
  

Anläggningstillgångar 
 

  
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 7 3 515 4 144 
Maskiner 8  2 686 1 256 
Inventarier 9 4 821 2 898 
Bilar och andra transportmedel 10 13 498 15 655 
    
Summa anläggningstillgångar 

 
24 520 23 953   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

    
Fordringar    
Kundfordringar   16 748 22 804 
Övriga fordringar 

 
173 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

7 728 2 526 
Summa fordringar  24 649 25 330 
    
Kassa och bank   28 908 29 795 
    
Summa omsättningstillgångar 

 
53 557 55 125   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
78 077 79 078   

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  

 
    
  

Eget kapital 
 

  
Årets resultat  -4 996 -5 383 
Övrigt eget kapital  37 926 43 309 
Summa eget kapital 

 
32 930 37 926 

    
Skulder 

 
  

Kortfristiga skulder 
 

  
Leverantörsskulder 

 
21 488 22 492 

Övriga kortfristiga skulder 11 5 560 4 960 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 18 099 13 700 
Summa kortfristiga skulder 

 
45 147 41 152   

  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
78 077 79 078 

    
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

Tkr 2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31  

  
Den löpande verksamheten    

  
Årets resultat -4 996 -5 383 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 7 460 5 524 
Övriga ej likviditetspåverkande poster -251 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 7 209 5 524  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 681 6 509 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 3 995 1 066 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 889 7 716  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Investering i materiella anläggningstillgångar -8 317 -10 293 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 541 884 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 776 -9 409  

   
  

Finansieringsverksamheten    
  

Medel från finansieringsverksamheten 0 0  
   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -887 -1 692  
  

Likvida medel vid årets början 29 795 31 487 
Likvida medel vid årets slut 28 908 29 795 
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Noter och tilläggsupplysningar 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkter redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och in-

täkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 

inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar 

av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

INTÄKTER 

Redovisning av intäkter 

Renhållningsavgifter debiteras huvudsakligen i efterskott.  

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. 

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovi-

sas enligt följande: Ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning. 

KOSTNADER 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-

skrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På eventuella tillgångar i form av 

mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av 

på den närmast lägre avskrivningstiden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader   10-20 år 

Maskiner, inventarier och fordon 3-10 år 
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Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas 

när tillgången tas i bruk.  

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice-

ras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 

har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella till-

gångar och därmed också för finansiella leasingavtal. 

Pensioner 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.  Premier för pensioner 

tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som kostnad inneva-

rande år. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell lea-

sing bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är 

väsentligt. 

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedöm-

ningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. 

Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 

som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 

redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verk-

liga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses 

över regelbundet.  

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna in-

nebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under 

nästa räkenskapsår. 
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Noter (tkr)  

 
Not 2 Övriga intäkter 2020-12-31 2019-12-31 
  

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 6 639 6 092 
Intäkter kommersiell verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) * 21 136 13 700 
Realisationsvinst 331 478 
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 2 000 1 745 
Summa 30 106 22 015 

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

 

Not 3 Ersättning till revisorerna 2020-12-31 2019-12-31 
  

 
PwC   
Revisionsuppdraget 30 30 
Summa 30 30 

 

Not 4 Övriga externa kostnader 2020-12-31 2019-12-31 
  

 
Entreprenader 49 651 49 495 
Behandlingskostnader 22 465 12 501 
Förbränningsskatt 1 736 0 
Konsulttjänster 1 577 980 
Lokal- och markhyror 1 717  1 655 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 466 887 
Bränsle, energi och vatten 3 248 3 463 
Transporter 4 585 4 702 
Övriga lokal- och fastighetskostnader * 8 567 3 877 
Inköp av förbrukningsinventarier och material 8 111 6 285 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 3 925 4 677 
Administrationskostnader 12 636 12 001 
Realisationsförluster 80 0 
Övriga verksamhetskostnader 1 933 1 778 
Summa 120 677 102 301 

 
*Sluttäckningskostnader varierar över tid bland annat beroende på tillgång till olika materialslag. 

 

Not 5 Personalkostnader 2020-12-31 2019-12-31 
  

 
Arvoden 246 259 
Löner** 24 395 22 780 
Kostnadsersättningar 42 44 
Sociala avgifter 7 614 7 942 
Pensionskostnader 2 223 1 560 
Personalsociala kostnader 319 455 
Summa 34 839 33 040 

 
**timlönerna har ökat till följd av pandemin  



 

35 
 

 

 

Not 6 Avskrivningar  2020-12-31 2019-12-31 
  

 
Byggnader 641 641 
Maskiner 922 868 
Inventarier 1 199 516 
Bilar och andra transportmedel 4 698 3 499 
Summa 7 460 5 524 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Byggnader 11 11 
Maskiner, inventarier och fordon 6 6 

 

 

Not 7 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 584 6 584 
   
Ingående avskrivningar -2 440 -1 800 
Årets avskrivningar -641 -641 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 081 -2 440 
   
Pågående nyanläggningar   
Utgifter under året 12 0 
Utgående balans 12 0 
   
Utgående redovisat värde 3 515 4 144 

 

 

Not 8 Maskiner 2020-12-31 2019-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 10 025 10 025 
Investeringar 2 510 0 
Försäljningar/utrangeringar -1 435 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 100 10 025 
   
Ingående avskrivningar -8 769 -7 901 
Försäljningar/utrangeringar 1 277 0 
Årets avskrivningar -922 -868 
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 414 -8 769 
   
Utgående redovisat värde 2 686 1 256 
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Not 9 Inventarier 2020-12-31 2019-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 5 488 3 945 
Investeringar 3 135 1 542 
Försäljningar/utrangeringar -31 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 592 5 487 
   
Ingående avskrivningar -2 589 -2 073 
Försäljningar/utrangeringar 17 0 
Årets avskrivningar -1 199 -516 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 771 -2 589 
   
Utgående redovisat värde 4 821 2 898 

 

 

Not 10 Bilar och andra transportmedel 2020-12-31 2019-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 32 595 31 980 
Investeringar 2 660 8 751 
Försäljningar/utrangeringar -675 -8 136 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 580 32 595 
   
Ingående avskrivningar -16 940 -20 692 
Försäljningar/utrangeringar 556 7 252 
Årets avskrivningar -4 698 -3 500 
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 082 -16 940 
   
Utgående redovisat värde 13 498 15 655 

 

 

Not 11 Övriga kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 
  

 
Momsskuld 4 200 3 946 
Sociala avgifter 724 555 
Personalens källskatt  636 459 
Summa 5 560 4 960 

 
 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31 
 

 
Upplupna löner 358 341 
Upplupna semesterlöner 2 310 2 312 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 954 962 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 411 370 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 066 9 715 
Summa 18 099 13 700 
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Drift- och investeringsredovisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intäkter 

AÖS intäkter består främst av taxereglerade grundavgifter, hämtningsavgifter från sop- och 

latrinhämtning samt tömning av enskilda avlopp. Utöver den kommunala renhållningsskyldigheten 

har AÖS viss mottagning av verksamhetsavfall och sköter sluttäckningsarbetet i några av 

medlemskommunerna. Verksamheten sluttäckning är kostnadsneutral då intäkter och kostnader är 

lika stora.  

Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 137 mnkr vilket är ca 4,8 mnkr mer än budgeterat. 

Det är främst grundavgifter, intäkter på ÅVC och slamtömning som avviker från budget. Taxehöjning, 

nybyggnationer och arbete med registervård gör att grundavgifterna ökar. Fler tömningar av enskilda 

avlopp har genomförts under året och därför ökar också intäkterna. Troligtvis beror det på att fler 

varit hemma eller i sina sommarstugor under pandemin. 

Intäkterna på ÅVC består främst av försäljning av återvinningsmaterial som skrot och wellpapp. 

Intäkterna har ökat jämfört med föregående år trots att marknadspriserna på grund av pandemin 

skiftat mycket under året.  

Övriga intäkter från sluttäckning och mottagande av verksamhetsavfall uppgår till 21,1 mnkr. Intäkter 

för sluttäckning varierar över tid beroende på inflöde av material till anläggningarna. 

 

Resultatanalys 

Årets resultat är negativt med -5 mnkr vilket är 5,6 mnkr bättre än budget. Det är framför allt 

intäkterna som avviker positivt från budget med knappt 5 mnkr. Kostnaderna håller sig under budget 

trots oförutsedda kostnader i samband med pandemin som inköp av containrar till sophämtning, 

ökade avfallsmängder på ÅVC och högre kostnader för personal. 
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Intäkter kommunal renhållning (tkr) Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse Utfall 2019 

Grundavgifter -43 019 -42 000 1 019 -41 644 

Hämtningsavgifter -67 480 -68 700 -1 220 -56 803 

Latrin -681 -560 121 -560 

Slamtömningsavgifter -16 704 -14 595 2 109 -14 431 

Återvinningscentraler -6 889 -5 340 1 549 -6 457 

Övrigt -2 103 -890 1 213 -1 881 

Summa -136 876 -132 085 4 791 -121 776  

Intäkter övrig verksamhet (tkr) Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse Utfall 2019 

Sluttäckning -20 052 -1 980 18 072 -13 030 

Mottagningsavgifter verksamhetsavfall -1 084 -990 94 -678 

Summa -21 136 -2 970 18 166 -13 708 

Kostnader 

Kostnaderna för renhållningsuppdraget uppgår till 142 mnkr och det är 0,7 mnkr mindre än budgeterat. 

På grund av osäkerhet kring skatt på förbränning av träavfall har av försiktighetsskäl 0,8 mnkr budgete-

rats. Skatten har dock uteblivit under året och skatten på övrigt brännbart avfall är något lägre än för-

väntat vilket gör att ÅVC understiger budget med ca 1 mnkr trots ökade mängder bygg- och rivningsav-

fall. 

Kostnader för insamlingsverksamheten (sophämtning och slamsugning) överstiger budget med ungefär 

1 mnkr. För sophämtningen beror det på pandemiåtgärder för att säkerställa sophämtningen vid 

eventuellt stort personalbortfall. För slamsugningen handlar det om att fler tömningar genomförts 

under året vilket kan kopplas till pandemin då fler har varit hemma och fler spenderat mer tid i sina 

sommarstugor.  

Precis som intäkterna varierar kostnaderna för sluttäckning mellan åren beroende på mängden arbete 

som utförs. Verksamheten är kostnadsneutral då intäkter och kostnader är lika stora. Under året höjdes 

avgifterna för mottagning av verksamhetsavfall vilket lett till att verksamheten lämnar ett litet 

överskott på ca 0,1 mnkr.  
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Kostnader per verksamhet (tkr) Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse Utfall 2019 

Direktion 379 505 126 389 

Administration 18 637 19 100 463 18 244 

ÅVC 39 919 41 100 1 181 38 057 

Enskilda avlopp 15 641 15 035 -606 13 827 

Sophämtning 67 417 66 930 -487 56 479 

Summa 141 993 142 670 677 126 996 

Kostnader övrig verksamhet 
(tkr) 

Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse Utfall 2019 

Sluttäckning 20 052 1 980 -18 072 13 029 

Verksamhetsavfall 963 990 27 841 

Summa 21 015 2 970 18 045 13 870 

Kostnader (tkr)  Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse Utfall 2019 

Årets resultat  -4 996 -10 585 5 589 -5 383 

Fördelning av intäkter och kostnader för renhållningsuppdraget 

Majoriteten av AÖS intäkter utgörs av taxereglerade 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 personal och entreprenadkostnader för sophämtning, 

återvinningscentraler och tömning av små avloppsanläggningar.   
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Investeringar (mnkr) Budget 2020 Investeringar 2020 Investeringar 2019 

Fastigheter 0 0 0 

Maskiner 3,9 4,4 0 

Inventarier 2,3 1,2 1,5 

Bilar och andra transportmedel 6,1 2,7 8,8 

Summa 12,3 8,3 10,3 

Investeringsredovisning 

Två nya teleskoplastare och en kompaktlastare har köpts in till ÅVC:erna i Falköping och Skövde. En ny 

sopbil har köpts in till verksamheten i Skövde. Arbetet med införande av sidlastning i Mariestad har 

försenats något och de nya bilarna kommer istället att köpas i under 2021.  

Grönt kort i Odenslund har färdigställts där bland annat en dynamisk våg har köpts in. Två Roll-Pack har 

köpts in i syfte att öka lastvikterna i containrar på ÅVC och därmed minska antalet transporter. 

Foto: Andréas Spangenberg 
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Bilaga 1 Insamlade och behandlade mängder 

1. Avfallsmängder inom Sverige och EU 

Hushållsavfall utgör bara en liten del av de total genererade avfallsmängderna i Sverige.  Enligt Natur-

vårdsverket var 2018 den totala avfallsmängden i Sverige 139 miljoner ton. Den övervägande delen, 75% 

av dessa mängder är gruvavfall. Byggbranschen stod för 12,4 miljoner ton. Hushållen stod för ca 4,5 mil-

joner ton (ca 440 kg per person).  

 

Mängd hushållsavfall inom EU var i 

genomsnitt 492 kg per EU-med-

borgare 2018, vilket innebar än ök-

ning på 5 kg mot år innan. Variat-

ionen inom EU är stor från 292 kg 

per invånare i Rumänien till 814 

kg/invånare i Danmark.  

 

 

 

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

senaste åren.   

 

Bild: Behandlad mängd hushållsavfall i Sverige, källa Avfall Sverige.  
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2. Hanterade mängder inom AÖS 

I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade mängder av produkter och avfall inom AÖS. Statistiken 

redovisas i huvudsak i kg per invånare. Detta görs för att få en översikt av utvecklingen utan att nya med-

lemskommuners tillskott 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. Utöver det som samlas in på AÖS anläggningar ingår 

inte olika typer av återbruk. Dvs i siffrorna ingår 

inte näthandelsföretag som är verksamma inom 

t ex matvaror som är på väg att kasseras (ex Mat-

smart) eller den omfattade handeln med second-

hand-produkter och liknande. 

Avfallstrappan till höger är utgångspunkten för 

allt arbete med avfall inom EU och den har im-

plementerats i svensk lagstiftning som reglerar 

hur produkter och avfall ska hanteras. Avfalls-

trappan verkar för att minska den totala mängden avfall och dess farlighet samt för att öka återanvänd-

ningen av varor och produkter och återvinning av material.  

2.1 Samarbeten för att främja återanvändning 

Vid AÖS återvinningscentraler finns samarbete med Björkåfrihet för insamling av textilier. Då försälj-

ningen av insamlade kläder och andra textilier kraftigt minskat under Coronapandemin påverkades även 

textilinsamling under 2020.  Utöver vid Tibro ÅVC lades insamlingen helt ned från maj till september. In-

samling har därefter endast återupptagits vid de större återvinningscentralerna. Insamlad mängd textiler 

vid AÖS återvinningscentraler under 2020 blev 184 ton, 1,1 kg per invånare (2019: 261 ton, 1,5 kg per invå-

nare). Av dessa mängder gick 79 procent till återanvändning, 15 procent till återvinning och 6 procent 

skickades till förbränning (2018 års fördelning).  

Utöver vid Töreboda ÅVC, sker finns vid samtliga större ÅVC som drivs i AÖS egen regi möjlighet att lämna 

saker för återanvändning som till exempel husgeråd och inredningsföremål. Insamlingen utgör ett kom-

plement till den redan stora marknaden för second-handverksamheter och liknande. AÖS insamling på 
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återvinningscentralerna sker i samarbete med lokala second-handverksamheter. Insamlingen vid Karls-

borgs ÅVC och Bångahagens ÅVC dock varit stängd större delen av året. Vid Hjo ÅVC har mottagningen 

varit stängd till hälften mellan juni och oktober. Bakgrunden till stängningarna är pandemin och en stor 

andel äldre i riskgrupp hos de lokala secondhandverksamheterna. 

Mottagna mängder för 2020 var 198 ton (1,1 kg per invånare), vilket är något lägre än för 2019. De insam-

lade mängderna bedöms utgöra en mycket liten del av den återbruksverksamhet som finns i samhället 

idag.  

2.2 Insamling av avfall 

Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 547,3 kg avfall per invånare. Mängden avfall 

som samlas in med sopbil och mängden brännbart restavfall har minskat. Däremot har totala mängden 

avfall på ÅVC ökat betydligt. Totalt insamlad mängd inom AÖS ökade med 54,7 kg per invånare eller 

+11,1 procent. Den ökade avfallsmängden överstiger kraftigt ökningen av köpkraft. KPI ökade med under 

året med 1,5 procent som årsmedelvärde.  

Antalen besök på återvinningscentralerna ökade kraftigt under året Den stora ökningen är sannolikt en 

effekt av de permitteringar och ökad ”hemmanärvaro” som Coronapandemin inneburit. Glädjande nog 

har den ökade avfallsmängden inte inneburit att det brännbara restavfallet ökat, vilket är ett tecken på 

att kundernas förmåga och vilja att sortera avfallet har ökat.  

 Insamlat avfall per metod 

Kg per invånare 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Hämtat med sopbil, varav 191,9 197,3 204,8 208,6 207,9 206,4 207,7 

Brännbart restavfall 156,8 163,3 175,8 181,4 186,2 184,1 188,1 

Matavfall 35,1 34,0 29,0 27,2 21,7 22,3 19,6 

Matavfallskvarn, till tank 0,4 0,6 0,4 - - - - 

Lämnat på ÅVC1, varav 355,0 294,7 276,9 281,9 286,2 281,8 266,7 

Brännbart restavfall 61,7 63,5 68,0 67,9 67,9 71,8 68,0 

Träavfall 133,9 98,5 85,3 85,3 82,2 76,8 76,2 

Summa 547,3 492,6 482,1 490,5 494,1 488,2 474,4 

1. I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom trädgårdscontainrarna i Skara kom-
mun samt ”Samlaren” etc. 
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Hushållsavfall hämtat med sopbil minskade med 5,4 kg per invånare jämfört med 2019. Mängden avfall 

insamlat med sopbil (192 kg per invånare) är lägre än riksgenomsnittet, som för 2019 var 209 kg per invå-

nare. Av detta utgjorde matavfall 40 kg. 

Vid ÅVC har utöver brännbart restavfall, den totala mängden ökat betydligt. Den totala ökningen av mot-

tagning av avfall vid återvinningscentraler var 60,3 kg per invånare (+17,8 kg per invånare). Ökningen av 

mottagen mängd vid återvinningscentralerna var därmed 20,5 procent. 

Mottagen mängd avfall vid återvinningscentraler som ökat är främst är (ändring under 2019 år inom pa-

rantes): 

• Träavfall: +35,4 kg per invånare (+13,2 kg per invånare) 

• Sten, kakel, porslin etc.: +12,0 kg per invånare (+2,8 kg per invånare) 

• Trädgårdsavfall: +6,4 kg per invånare (+4,2 kg per invånare) 

• Impregnerat träavfall: +3,6 kg per invånare (+1,3 kg per invånare) 

 

2.3 Insamling av slam etc. från små avloppsanläggningar 

Under 2020 samlades totalt ca 48 900 kubikmeter slam från små avloppsanläggningar in.  

Mängden slam varierar över åren beroende på när tömningarna utförs och hur många extra tömningar 

som beställs. Trots ökad utbyggnad av kommunalt avlopp på landsbygden har slammängden ökat under 

2020. Detta bedöms bero på ökad hemmavistelse och vistelse i fritidshus under Coronapandemi.   

Både insamlingen och behandlingssätten för slam från små avloppsanläggningar blir alltmer differentie-

rad. Förändringarna på insamlingssidan sker i takt med att nya typer av avloppsanläggningar anläggs. 

Anläggningstyper, tömningsbehov och de avfallsslag som uppstår förändras i snabb takt. Samtidigt 

minskar antalet kunder med små avloppsanläggningar.  Allt fler bildar samfälligheter eller kopplar på sig 

mot det kommunala avloppsnätet. 

Huvuddelen av slammet hanterats via avlämning direkt till reningsverken. En viss mängd har avvattnats. 

Vattenfasen har släppts till det kommunala avloppsnätet. Delar av slammet har också lagrats i göd-

selbrunn och spridits på åkermark efter att det hygieniserats.  
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Insamlad och avlämnad mängd slam från små avloppsanläggningar 

Kubikmeter  2020 2019 2018 2017 2016 

Lämnat vid reningsverk 41 937 43 460 38 091 40 844 35 814 

Mobil avvattning, lämnat på VA-nätet 4 448 1 249 3 301 3 153 2 795 

Spridning på åkermark via gödselbrunn, varav 2 503 2 217 2 131 2 093 3 193 

Samtliga typer av slam (gödselbrunn i Falköping) 2 503 2 217 2 045 2 063 3 193 

Enbart slam från slutna tankar  

(gödselbrunn i Töreboda) 

0 0 86 30 - 

Summa 48 888 46 926 43 523 46 090 41 802 

 

Slam har inte kunnat lämnas till Töreboda reningsverk under året. Töreboda reningsverk ingår i den 

stämningsansökan mot Sverige som EU-kommissionen lämnade in till EU-domstolen i januari 2020. I 

stämningsansökan har kommissionen yrkar på att domstolen ska fastställa att Sverige har underlåtit att 

uppfylla sina skyldigheter enligt avloppsdirektivet. Kommissionen bedömer bland annat att Töreboda 

avloppsreningsverk inte uppfyller kraven gällande reningen av kväve. Detta är även förklaringen till att 

inget slam från slutna tankar hanterats i gödselbrunnen i Töreboda. Brunnen har istället använts som 

mellanlager inför vidare leverans till reningsverket i Mariestad. Mellanlagringen av slam i en gödselbrunn 

med efterföljande spridning på åkermark i Falköping har löpt på bra under året.   

Som ett led åter kunna lämna slam från de enskilda avloppen till Töreboda reningsverk har en regelbun-

den provtagning av slammet startats upp. Avlämningen kan komma att ske direkt eller i form av vattnet 

från avvattningsprocessen.  Provtagningen är också en förutsättning för att fortsatt kunna lämna slam-

met vid reningsverken i Mariestad och Gullspång. 

Under år 2020 har intrimning av ett nytt avvattningsverk skett, vilket lett till ökad avvattnad volym. Un-

der 2021 planeras detta verk placeras vid Jula/Utby utanför Mariestad.  För att ta reda på avvattningens 

effekt har provtagning av slammen innan och efter avvattning skett.  
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3. Avfallsbehandling 

Samtidigt som mängderna avfall har ökat har 

sättet att behandla avfallet förändrats på ett 

betydande sätt under de senaste drygt 40 åren. 

Till höger redovisas hur behandlingen av hus-

hållens avfall förändrats i Sverige under åren. 

 

 

 

 

3.1 Avfallsbehandling inom AÖS 

Andelen av avfallet som materialåtervinns ökar över åren. Trots det utgör energiåtervinning fortfarande 
den främsta behandlingsformen.  

Under 2020 (2019 år siffror inom parantes) har det inom AÖS, utöver slam från små avloppsanläggningar, 
samlats in totalt 547,3 kg (492,6 kg) avfall per invånare, av detta har:  

•  31,0 kg (25,3 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande 

• 83,3 kg (75,7 kg) materialåtervunnits biologiskt via rötning eller kompostering  

• 78,4 kg (64,1 kg) materialåtervunnits på annat sätt  

• 353,2 kg (325,3 kg) energiåtervunnits/använts som bränsle för produktion av värme och el 

• 1,3 kg (1,0 kg) skickats till deponering 

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

 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen statistik över insamlade mängder för 2020 kommer under våren. 
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3.2 Omhändertagande av farligt avfall  

Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och im-
pregnerat träavfall.  

 

Mängd elavfall och annat farligt avfall vid återvinningscentraler 

Kg per invånare 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Elavfall1 16,7 14,8 14,1 14,5 15,3 17,3 18,1 

Impregnerat träavfall 11,3 7,7 6,4 8,1 7,9 7,7 7,1 

Annat farligt avfall1 3,0 2,7 2,6 2,6 2,5 2,3 2,5 

Summa 31,0 25,2 23,0 25,2 25,7 27,4 25,5 

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

 

Ökningen av mängden elavfall utgörs i huvudsak av en ökning av mängd kyl- och frys (+1,4 kg per invå-

nare) och blybatterier (+0,6 kg per invånare). Både blybatterier och kyl och frys har genom åren visat sig 

mer stöldbegärliga än andra typer av elavfall (som är ligger kvar på ”normala nivåer”). Det är därför tro-

ligt att den ökning som kan noteras, inte har med ”allmänt ökade mängder elavfall”, utan snarare är en 

effekt av de stöldskyddsåtgärder som genomförts under året.  

Att mängden impregnerat träavfall har sannolikt att göra att fler haft tid och möjlighet att underhålla och 

reparera sina hus. Vilket sannolikt även är förklaringen till den ökning av annat farligt avfall som kan no-

teras under året. 

Stora delar av det farliga avfallet såsom tex färg och oljeavfall materialåtervinns medan impregnerat 

träavfall energiåtervinns och asbest deponeras. 
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3.3 Materialåtervinning 

Materialåtervinning delas upp i biologisk återvinning och annan materialåtervinning. Exempel på biolo-

gisk återvinning är rötning av matavfall och kompostering av trädgårdsavfall.  

Vad som räkas med i sammanställningar över materialåtervinning hos Avfall Sveriges respektive AÖS skil-

jer sig åt. Nedan redovisas nationella behandlade mängder och jämförande insamlade mängder inom 

AÖS. I tabellen nedan har beräkning gjorts för att öka möjligheten till jämförelse. 

 

 Sverigemedel 
2019 

AÖS 2019 AÖS 2020 

Biologisk återvinning 67 kg/invånare 75,7 kg/invånare 83,3 kg/invånare 

Konstruktionsmaterial i anlägg-
ningsändamål 

14 kg/invånare 28,2 kg/invånare 40,2 kg/invånare 

Övrig materialåtervinning 147 kg/invånare 35,9 kg/invånare 38,2 kg/invånare 

Summa 228 kg/invånare   

Förpackningar och returpapper - 68 kg/invånare   

Elavfall inkl. kylenheter, batterier  +14,8 kg/invånare +16,7 kg/invånare 

Farligt avfall 

(vattenbaserad färg samt oljeavfall) 

 + 2,2 kg/invånare + 2,5 kg/invånare 

Jämförande värde mot AÖS övriga 
redovisning 

160 kg/invånare 156,8 kg/invånare 180,9 kg/invånare 

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

Utbyggnaden av insamling av matavfall har utökats under ett antal år. Mellan 2010 och 2019 erbjöds 

samtliga permanenta hushåll att sortera matavfall och den insamlade mängden matavfall ökade under 

denna tidsperiod från 600 ton till 6000 ton per år. Mängden matavfall har därefter stabiliseras. Ökningen 

av mängden matavfall under 2020 (191 ton) följaktligen lägre än tidigare år.  Insamlad mängd matavfall 

under 2020 var 35,5 kg per invånare. 

Utsorteringen av matavfall är frivillig, 78 procent av hushållen sorterar sitt matavfall.  

Mängden trädgårdsavfall hushållen lämnar vid våra återvinningscentraler varierar över åren. Trädgårds-

avfallet som tas emot komposteras och nyttiggörs som växtnäring antingen genom att den säljs som 

olika typer av jordprodukter eller i samband med sluttäckning av deponier.  De mängder som tagits emot 

under året har åter ökat betydligt. Insamlad mängd trädgårdsavfall under 2020 var 47,4 kg per invånare. 

Övrig materialåtervinning 

Övrig materialåtervinning är exempelvis återvinning av gips och metallskrot samt användande av sten, 

kakel, porslin etc. i konstruktionsändamål vid sluttäckning av deponier. Under 2020 samlades totalt 78,4 

kg per invånare in vid återvinningscentralerna till övrig materialåtervinning. Detta innebär en ökning 

med +14,3 kg per invånare jämfört med föregående år. Främst är det mottagningen av sten, kakel, porslin 

etc. som har ökat (+12,0 kg per invånare) 
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3.4 Energiåtervinning 

Energiåtervinning (avfallsförbränning) är en termisk behandling för att utvinna energin ur avfallet.  

Vid Värmekällan, Skövde värmeverks avfallsförbränning i Skövde, producerade under 2019* värme mot-

svarade 170 GWh samt el motsvarande 6,5 GWh.  Under 2019 var anläggningens totalt behandlade 

mängd avfall 57 140 ton.  Större delen av denna mängd levererade av AÖS. Vid Värmekällan lämnade AÖS 

detta år 28 480 ton brännbart avfall hämtat via sopbil samt 9 193 ton brännbart avfall insamlat vid AÖS 

återvinningscentraler.  

*2019 redovisas ovan då det är den senast tillgängliga siffran i Avfall Sverige årliga rapport över avfallsmängder. 

Träavfall men även brännbart restavfall mottaget vid återvinningscentraler drivna av entreprenörer om-

händertas vid annan anläggning än Värmekällan. Träavfall nyttiggörs i huvudsak vid anläggningar vars 

bränsle helt eller till del utgörs av träavfall och skogsflis/pellets. Träavfallet ersätter därmed jungfruligt 

material från skogsavverkningar.  

Mängden träavfall som inkommit till återvinningscentralerna har ökat kraftigt under 2020, vilket bedöms 

vara en effekt av att den ökade hemmanärvaro i samband med Coronapandemin innebär att fler har 

passat på att beskära buskar och träd, renovera fastigheten samt städa på vindar och andra förråd.  

 

Mängd avfall till energiåtervinning/bränsle  

Kg per invånare 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Brännbart via soptunna 156,8 163,3 175,8 181,4 186,2 184,1 188,1 

Brännbart på ÅVC 62,5 63,5 68,0 67,9 67,9 71,9 68,0 

Träavfall på ÅVC 133,9 98,5 85,3 85,3 82,2 76,8 76,2 

Summa 353,2 325,3 329,1 334,6 336,3 332,8 332,3 

 

Under 2019 lämnades det i Sverige 235 kg hushållsavfall per invånare till energiåtervinning, av detta ut-

gjorde insamlat brännbart restavfall via soptunna 169 kg per invånare. AÖS insamlade mängder bränn-

bart restavfall ligger därmed under Sverigemedel. Mängden brännbart restavfall har, både vad gäller i de 

gröna kärlen och vid återvinningscentralerna, vid dessutom minskat inom AÖS. 

Minskningen av brännbart restavfall som samlats in med sopbil mellan 2019 och 2020 var ca 1 000 ton 
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vilket omräknat innebär en minskning om 6,5 kg per invånare. Därmed fortsätter den positiva trend som 

noteras under de senaste åren, mängden brännbart restavfall fortsätter att minska.  Att mängden bränn-

bart insamlat med sopbil minskat per invånare samtidigt som mängden matavfall ökat visar på effek-

terna av det arbete som pågått med att bygga ut insamling av matavfall. Att den sammantagna mängden 

av brännbart restavfall och matavfall, hämtat via sopbil, fortsatt fortsätter minska kan tyda på att kun-

derna blir allt bättre att sortera på att sortera sitt avfall.  

Mängden brännbart restavfall på ÅVC har för andra året i rad minskat.  Minskningen bedöms bero på de 

allt mer riktade åtgärder rörande felsorteringarna på återvinningscentralerna. ”Sortera säcken” har till 

exempel införts vid två av återvinningscentralerna med gott resultat och inneburit att mängden bränn-

bart restavfall minskat med 30 procent. En stor del av avfall som sorterades bort utgjordes av förpack-

ningar. Förpacknings- och tidningsinsamlingen har därmed behövt öka antalet insamlingsbehållare och 

tömningsintervall vid de båda återvinningscentralerna. 

 

3.5 Deponering  

Det som skickas till deponi från AÖS består uteslutande av isoleringsprodukter av sten- och glasfiberull. 

Att mängden deponiavfall åter ökat till 2018 års nivå har att göra med den ökade mängd renoveringsav-

fall som noterats under året, sannolikt till följd av att fler personer i samband med sin hemmanärvaro i 

pandemitid skött om och renoverat sina fastigheter. Riksgenomsnittet för deponerade mängder från ÅVC 

för 2019 var 4 kg per invånare enligt Avfall Sveriges rapport ”Svensk avfallshantering, 2019”. Mängden 

avfall till deponi inom AÖS område är 1,3 kg per invånare vilket klart understiger riksgenomsnittet.  

 

Mängd avfall till deponi 

Kg per invånare 2020 2019 2018 2017 2016** 2015 2014* 

Avfall till deponi 1,3 1,0 1,4 1,4 5,5 4,4 4,3 

SUMMA 1,3 1,0 1,4 1,4 5,5 4,4 4,3 

* Från och med 2014 ingår Skara kommuns i siffrorna. 
** Från och med 2016 ingår Gullspång och Mariestad i siffrorna. 

Den tidigare deponifraktionen vid Skara, Mariestad och Gullspångs återvinningscentraler har efter medlemskapet i 
AÖS ersatts med utsortering i fler fraktioner, detta har lett till de lägre mängder till deponi.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 97                                                   Dnr 2021/00168  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 
Skaraborgs kommunalförbund  2020 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för Skaraborgs 
kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för 
verksamhetsåret 2020.  

Jäv 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning och 
beslut av ärendet.  

Bakgrund 

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs kommunalförbund från att vara ett 
kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett kommunalförbund med 
direktion. Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs femton kommuner 
samt ersättare, det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare var det 
förbundets fullmäktige som slutligen godkände årsredovisningen, men med den nya 
organisationen tar direktionen det beslutet och överlämnar den sedan till 
medlemskommunerna.  

Skaraborgs kommunalförbund godkände årsredovisningen för år 2020 vid sitt 
direktionsmöte den 12 mars 2021 och beslutade att överlämna den till revisorerna för 
granskning, och därefter till medlemskommunernas fullmäktige.  

Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, redovisning av 
räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter 
till. Verksamheten har under året varit omfattande och förbundet bedriver och är 
delaktig i flera projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna. 
Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat om 620 (482) tkr. Det 
budgeterade resultatet var 28 tkr. Överskottet kan härledas till vakanser, 
sjukskrivningar, lägre pensionskostnader och lägre kostnader för konsultarvoden. 
Även omställningen av arbetssätt med anledning av pandemin har bidragit till ett 
överskott i verksamheten.  

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet under 
år 2020. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  
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Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund: 

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

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

- att direktionens interna kontroll varit tillräcklig. 

- att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som gäller för 
förbundet. 

Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och enskilda 
ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 och att 
årsredovisningen för år 2020 godkänns.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 141/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30 

Årsredovisning 2020 för Skaraborgs kommunalförbund  

Granskningsrapport från PwC – Årsredovisning 2020 för Skaraborgs 
kommunalförbund  

Revisorernas revisionsberättelse för år 2020 daterad 

Protokoll från direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 2021-03-12, § 24 – 
Årsredovisning 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se) 
(Kommunrevisionen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Årsredovisning 2020 för Skaraborgs 

kommunalförbund och fråga om 

ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för 

Skaraborgs kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet 

för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för 

Skaraborgs kommunalförbund för verksamhetsåret 2020.            

Bakgrund 

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs kommunalförbund från 

att vara ett kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett 

kommunalförbund med direktion. Direktionen består av 

kommunalråden från Skaraborgs femton kommuner samt ersättare, 

det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare var det 

förbundets fullmäktige som slutligen godkände årsredovisningen, men 

med den nya organisationen tar direktionen det beslutet och 

överlämnar den sedan till medlemskommunerna.  

 

Skaraborgs kommunalförbund godkände årsredovisningen för år 

2020 vid sitt direktionsmöte den 12 mars 2021 och beslutade att 

överlämna den till revisorerna för granskning, och därefter till 

medlemskommunernas fullmäktige.  

Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, 

redovisning av räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, 

kassaflödesanalys samt noter till. Verksamheten har under året varit 

omfattande och förbundet bedriver och är delaktig i flera projekt och 

verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna. Den 

ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat om 620 (482) 

tkr. Det budgeterade resultatet var 28 tkr. Överskottet kan härledas 

till vakanser, sjukskrivningar, lägre pensionskostnader och lägre 

kostnader för konsultarvoden. Även omställningen av arbetssätt med 

anledning av pandemin har bidragit till ett överskott i verksamheten.  
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Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunalförbundet under år 2020. Granskningen har utförts enligt 

kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

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 

Skaraborgs kommunalförbund: 

- i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. 

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

- att direktionens interna kontroll varit tillräcklig. 

- att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål och 

uppdrag som gäller för förbundet. 

Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen 

och enskilda ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020 och att årsredovisningen för år 2020 godkänns.   

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30 

Årsredovisning 2020 för Skaraborgs kommunalförbund  

Granskningsrapport från PwC – Årsredovisning 2020 för Skaraborgs 

kommunalförbund  

Revisorernas revisionsberättelse för år 2020 daterad 

Protokoll från direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 2021-03-

12, § 24 – Årsredovisning         

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se) 
(Kommunrevisionen) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
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Årsredovisning 2020 för Skaraborgs 

kommunalförbund och fråga om ansvarsfrihet för 

förbundsdirektionen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för Skaraborgs 

kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 

enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för 

verksamhetsåret 2020.  

Bakgrund 

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs kommunalförbund från att vara ett 

kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett kommunalförbund med 

direktion. Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs femton 

kommuner samt ersättare, det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare var 

det förbundets fullmäktige som slutligen godkände årsredovisningen, men med 

den nya organisationen tar direktionen det beslutet och överlämnar den sedan till 

medlemskommunerna.  

 

Skaraborgs kommunalförbund godkände årsredovisningen för år 2020 vid sitt 

direktionsmöte den 12 mars 2021 och beslutade att överlämna den till revisorerna 

för granskning, och därefter till medlemskommunernas fullmäktige.  

Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, redovisning 

av räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 

noter till. Verksamheten har under året varit omfattande och förbundet bedriver 

och är delaktig i flera projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt 

medlemskommunerna. Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt 

resultat om 620 (482) tkr. Det budgeterade resultatet var 28 tkr. Överskottet kan 

härledas till vakanser, sjukskrivningar, lägre pensionskostnader och lägre 

kostnader för konsultarvoden. Även omställningen av arbetssätt med anledning av 

pandemin har bidragit till ett överskott i verksamheten.  
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Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet 

under år 2020. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. 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 Skaraborgs 

kommunalförbund: 

- i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

- att direktionens interna kontroll varit tillräcklig. 

- att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som 

gäller för förbundet. 

Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och 

enskilda ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

och att årsredovisningen för år 2020 godkänns.  

Underlag för beslut 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-30 

Årsredovisning 2020 för Skaraborgs kommunalförbund  

Granskningsrapport från PwC – Årsredovisning 2020 för Skaraborgs 

kommunalförbund  

Revisorernas revisionsberättelse för år 2020 daterad 

Protokoll från direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 2021-03-12, § 24 – 

Årsredovisning 
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  Till 
  Direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 
  (org nr. 222000-2188) 

   

  Respektive fullmäktige enligt förteckning nedan 

 

Revisionsberättelse för år 2020 
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Skaraborg 
under år 2020. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för 
återredovisning till medlemskommunerna. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

• Vi bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 
i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

• Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

• Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de mål och uppdrag som gäller för förbundet. 
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Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund 
 

 

Vi tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2020 godkänns. 

Vi åberopar bifogat gransknings-PM avseende årsredovisning 2020. 
 

Skövde den 17 mars 2021 

 

Valda revisorer  

 

 

______________ ______________ __________________ 

Elof Jonsson   Pelle Ekholm  Ewa Reinhold 

 

Bilaga: 

Till revisionsberättelsen hör bilaga; 

PM PwC; ”Granskning av årsredovisning 2020 Skaraborgs kommunalförbund” 

 
Kopia till respektive fullmäktige i: 
Essunga kommun 
Falköpings kommun 
Grästorps kommun 
Gullspångs kommun 
Götene kommun 
Hjo kommun 
Karlsborgs kommun 
Lidköpings kommun 
Mariestads kommun 
Skara kommun 
Skövde kommun 
Tibro kommun 
Tidaholms kommun  
Töreboda kommun 
Vara kommun 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning 2020. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2020. 

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.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

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

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i 
budget 2020.  

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

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 direktionen beslutat. 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 fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål 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 

● Fullmäktiges (som ersatts med direktion under året) beslut avseende god ekonomisk 
hushållning 
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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 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner 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. Vi har inte erhållit skriftlig uttalande från ledningen 
(ISA 540) för år 2020 varvid revisionen begränsas med hänvisning till detta. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundsdirektör. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

I RKRs 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 

Förvaltningsberättelsen innehåller alla av ovanstående uppgifter. Struktur och 
jämförbarhet är utgångspunkter i den nya lagstiftningen i syfte att underlätta för en 
extern bedömare att få en rättvisande bild över verksamhet och ekonomiskt resultat och 
ställning. 

I förvaltningsberättelsen anges att balanskrav uppnås. Det finns inget tidigare 
underskott att täcka. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning och uppfyller kraven. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eftersom det inte skett 
några investeringar 2020. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

God ekonomisk hushållning 
Uppföljning och beskrivning av genomförd och planerad verksamhet sker i 
förvaltningsberättelsen och det finns ett eget avsnitt som berör god ekonomisk 
hushållning. Uppföljning av genomförd verksamhet sker. Formellt sett är detta dock inte 
målsättningar kopplade till god ekonomisk hushållning vilka saknas. Förbundets syfte är 
att genom sin verksamhet åstadkomma resultat och effekt hos medlemskommunerna.  
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Bedömning 

Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en 
tillräcklig styrning och uppföljning. 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. 

Skatteskuld avseende pensionsskulder redovisas netto, dvs som differensen mellan 
inbetald skatt för premier till pensionsstiftelsen och beräknad skatteskuld avseende 
avsättning och ansvarsförbindelse. Pensionsåtaganden avseende förtroendevalda är 
inte medräknade i avsättningarna. 

Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen.  

Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse med ett bokfört värde om 9,3 mnkr. 
Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till ca 23,1 mnkr. Andelen i stiftelsen är 
bokförd som en finansiell anläggningstillgång. Avsättningen för pensioner uppgår till ca 
7 mnkr. Utöver detta finns även en ansvarsförbindelse om ca 9 mnkr.  

Förbundet bör klargöra eventuell resultatpåverkan då pensionsstiftelsens medel 
ianspråktas/förbrukas. Utredning avseende framtida redovisning pågår vilket kan 
komma att påverka förbundets ekonomiska ställning väsentligt. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

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

Uppfyllt 

 

 

 

 
 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 
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2021-03-29 
 
 
 
 
 

  

Fredrik Carlsson 
Uppdragsledare 

 Mattias Bygghammar 
Auktoriserad revisor 

 

 

 
 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Skaraborgs kommunalförbund 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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Skaraborgs Kommunalförbund  

Organisationsnummer: 222000–2188  

 

Förvaltningsberättelse 2020 

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 

31 december 2020.  

 

Inledning till förvaltningsberättelsen  

Förbundets ursprung  
De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs 

Kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar; 

Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton 

kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett 

kommunalförbund.  

Förbundets uppdrag  
Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras 

samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och 

skapa mervärden för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med 

goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor  

• Verksamhetsstöd och intressebevakning  

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt 

och utveckling samt verksamhetsstöd  

Organisation  
Skaraborgs Kommunalförbund har en uppdaterad förbundsordning som reglerar styrningen av 

förbundets verksamhet, samt en arbetsordning för den politiska direktionens arbete, och en 

instruktion till förbundsdirektören. Dessa dokument finns som bilagor.  

Direktion  
Förbundets direktion är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15 ersättare. 

Varje medlemskommun representeras i direktionen av kommunstyrelsens ordförande, samt en 

ersättare i form av kommunens oppositionsföreträdare. Förteckning över direktionens ledamöter och 

ersättare redovisas i bilaga.  
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Direktionens presidium  
Direktionens presidium utgörs av förbundets ordförande samt 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande. 

Presidiet bereder bland annat ärenden inför direktionen och representerar förbundet i olika 

samverkansorgan.  

Revision och tillsyn 

Till direktionen är tre valda revisorer knutna, och en yrkesrevisor. Tillsyn över kommunalförbundet 

utövas av medlemskommunerna, vilka varje år ska ta ställning till att godkänna årsredovisning för 

förbundet, samt bevilja ansvarsfrihet för direktionens ledamöter. 

 

Utskott och råd 

Inom ramen för överenskommelsen med Västra Götalandsregionen växlar kommunerna i Skaraborg 

upp de regionala tillväxtmedel som syftar till att bidra till samhällsutveckling inom områdena Regional 

utveckling, Kultur och Miljö. Direktionen sammanträder två gånger per år som tillväxtutskott, 

tillsammans med adjungerade ledamöter som representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga 

företrädare samt social ekonomi. Tillväxtutskottet har ett särskilt ansvar för genomförandet av 

tillväxtstrategin ”Genomförandeplan Skaraborg” och framåt för den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) VG2030.  

Ett par gånger per år möter direktionen företrädare för Västra Götalandsregionen, Västtrafik och 

Trafikverket i ett så kallat Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR). Kommunerna utser själva vilka 

politiker som ska representera kommunen i DKR, men i förlängningen rekommenderar förbundet att 

kommunerna utser sina direktionsledamöter till rådet, dvs kommunstyrelsens ordf och 

oppositionsråd, så att alla kommuner har samma typ av representation.  

Samverkan  

Direktionen har valt ledamöter till olika regionala organ där Skaraborg företräds. Samverkan med 

Västra Götalandsregionen (VGR) sker regelbundet både på den politiska nivån och bland 

tjänstepersonernaDe fyra västsvenska kommunalförbunden finns representerade med vardera fyra 

ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) under Regionstyrelsen, samt i VästKoms 

styrelse.  

Förvaltningsberättelsens syfte  

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig bild av verksamheten i Skaraborgs 

Kommunalförbund, under verksamhetsåret 1 januari–31 december 2020. Vi har valt att först 

presentera en övergripande bild av organisationen, därefter den ekonomiska redovisningen, och 

slutligen en redovisning av vad som har hänt inom våra olika utvecklingsområden under året, dvs 

rapporter från verksamheten.  
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet har under de senaste fem åren varit god. 

Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidragit till en förbättrad soliditet. En kraftig 

intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var huvudman för, 

ökade. Kommunalförbundet stärker ytterligare sitt arbete med projekt, vilket sannolikt fortsatt 

kommer att öka intäktssidan i framtiden.  

Ingen investeringsredovisning är gjord då Skaraborgs Kommunalförbund inte gjort några 

investeringar 2020. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 54 641 43 812 39 317 29 800 26 490 
Verksamhetens kostnader 43 424 43 134 38 085 29 592 25 602 
Soliditet (%) 7 13 11 11 12 
Årets resultat 620 439 1 022 26 785 
Eget kapital 7 651 7 031 6 591 5 569 5 543 
Balansomslutning 109 826 52 082 57 596 49 250 45 064 

Not: Angående balansomslutning och soliditet för 2020, se stycket God ekonomisk hushållning och ställning nedan. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Kommunalförbundet har gått med överskott under 2020. Detta beror på att omställningen till ett mer 

digitalt arbetssätt gjort att de upparbetade kostnaderna inte nått upp till det som budgeterades. 

Särskilt gäller detta kostnader förknippade med hyra av mötes- och konferenslokaler för t ex politiska 

möten, nätverksträffar och event, samt uteblivna resekostnader. Det är viktigt att ha i åtanke att 

minskade kostnader enligt ovan orsakat uteblivna intäkter för de externa verksamheterna förbundet 

normalt handlar av. Anpassningar i verksamheten till pandemin fortgår när årsredovisningen skrivs, 

och det är svårt att sia om hur 2021 kommer att utvecklas. Sannolikt kommer digitala möten 

fortsättningsvis att hållas i mycket högre omfattning än vanligt, och resandet kommer att vara lågt.  

Överskott som genererats under åren har främst varit av sådan art att den kan härledas till vakanser, 

sjukskrivningar, lägre pensionskostnader, lägre kostnader för konsultarvoden och liknande, än vad 

som prognosticerats. Under 2020 har även den omställning av arbetssätt som pandemin orsakat 

bidragit till ett överskott i verksamheten. 

 

Händelser av väsentlig betydelse  

Pandemi 

År 2020 har präglats av Corona-pandemins utbrott och utveckling. Förbundet var snabbt ute med att 

ställa om fysiska möten och träffar i nätverk m m, till digitala möten. Medarbetare i förbundet 
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rekommenderades att arbeta hemifrån, när det varit möjligt. Det politiska arbetet har också ställt om 

till digitala möten. Åtgärderna har syftat till att minska smittspridningen. Under pandemin har 

förbundets verksamhet anpassats till de nya förutsättningarna. Detta har inneburit att vi deltagit på 

regionens samlade möten om pandemiläget, och i de insatser som satts in för att mildra de 

ekonomiska konsekvenserna av pandemin för företag och andra samhällssektorer. Förbundet har även 

aktivt medverkat i fördelningen av säkerhetsutrustning till kommunerna, liksom i samordning av 

testning och vaccination, samt hållit avstämningar med kommuncheferna och direktionen för att 

samordna särskilda behov. Förbundet medverkade även i att bilda en företagsakut under pandemin, 

samt hålla dialog med flera branscher som t ex företag inom besöksnäringen. 

Arbetssätt och organisation  
Under 2020 har arbetet med att implementera förbundets politiska organisation och nya arbetssätt 

fortsatt. Syftet med förändringen var att åstadkomma ett arbetssätt som möjliggör ökad delaktighet 

och transparens, tid för strategiska diskussioner och ökad möjlighet att utöva politisk styrning över 

förbundets inriktning och verksamhet. Utöver detta pågår dessutom ett flertal aktiviteter för att 

utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med kansliets medarbetare.  

Skaraborgsdagen  
Skaraborgsdagen hölls för tredje gången den 30 januari 2020 i Vara konserthus. Dagen har blivit en 

etablerad och uppskattad plattform för kunskapsutbyte och diskussion kring Skaraborgs utveckling 

mellan ledare i näringsliv och offentlig sektor.  

Regional utvecklingsstrategi  
Under året har förbundet aktivt deltagit både på tjänstepersons- och politisk nivå i Västra 

Götalandsregionens arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), VG2030. Under 

hösten lämnade Skaraborgs Kommunalförbund sitt remissvar till strategin, som förväntas antas i 

regionfullmäktige under februari 2021. 

Arbete med ny verksamhetsplan  
Under rådslaget i oktober 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategisk inriktning för 

förbundets verksamhet, som ska ligga till grund för en ny verksamhetsplan. Det är en viktig del i den 

politiska styrningen av förbundet. Arbetet var planerat att fortsätta under våren 2020, men har fått 

förskjutas på framtiden under pandemin. 

Rapporter från verksamheten 

Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2020, inom ramen för respektive uppdrag och verksamhet, 

presenteras från och med sidan 25.  
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Styrning och uppföljning av verksamheten  

Förbundet styrs av en direktion, vilken utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett oppositionsråd 

(ersättare) från var och en av medlemskommunerna. Direktionen har ett beredande presidium 

bestående av fyra ledamöter, och sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med uppehåll för 

sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen och särskild arbetsordning.  
 

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med 

tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika strategiska 

verksamhetsområdena, liksom strateger och administrativ personal. Förbundet är huvudman för 

antagningskansliet, vilket administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan. Kansliet har två enheter – 

ett antagningskansli och en projektenhet, med varsin enhetschef. Verksamheten består i hög grad av 

arbete kring de strategiska inriktningar som ligger i förbundets uppdrag, samt i en samverkan med 

nätverk från kommunernas ledningsorganisationer, jämte regionala samverkansstrukturer.  

Verksamhetsplan  

Kommunalförbundet har tidigare antagit en verksamhetsplan för mandatperioden 2015–2018 med 

inriktning att möta de utmaningar som Skaraborg står inför. Arbete pågår med att formulera en ny 

verksamhetsplan.  

 

Faktorer som påverkar framtiden 

Befolkningstillväxt  
Skaraborgs kommuner står inför att hantera flera påtagliga utmaningar i närtid. Förutom de 

demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet invånare 

förväntas öka även under den närmaste framtiden. Hur efterverkningarna av pandemin kommer 

påverka människors flyttbeteenden är fortfarande oklart, men det spekuleras i att vi står inför en ny 

grön våg där landsbygden och närheten till naturen framstår som mer attraktiv. Globalisering i termer 

av omfattande flyktingströmmar och en ökad rörlighet över gränserna påverkar även Skaraborgs 

kommuner. En inkluderande ansats inom det gemensamma arbetet kommer vara väsentligt för att ta 

tillvara våra nya invånares kraft, och är en viktig del i vår kompetensförsörjning. Att arbeta med 

Skaraborg som varumärke, och med de faktorer som lockar unga till platser, blir avgörande för hur 

Skaraborgs kommuner kan ta tillvara på bland annat de investeringar som görs i infrastruktur m m, 

och som ökar uppkopplingen till regioncentra som Göteborg och Örebro. 

Utbildningsnivå  
Utbildningsnivån i Skaraborg är förhållandevis låg, vilket är en särskild utmaning med tanke på 

arbetsmarknadens ökande krav på att finna kompetenta medarbetare. Den påverkar också 

förutsättningarna för att skapa innovativa miljöer och morgondagens nya arbeten inom 

kunskapsekonomin. Västra Götalandsregionen gör stora satsningar inom området Fullföljda studier, 

vilket också är ett styrkeområde för Skaraborg. Att skapa en positiv attityd hos barn och unga till de 

möjligheter som öppnar sig i livet genom en god utbildning, är en av vuxenvärldens viktigaste 
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uppgifter. Samarbeten mellan kommunalförbundet, kommunerna och de lärosäten som finns 

etablerade i Skaraborg (Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet och Statens Lantbruksuniversitet) 

kan leda till att Skaraborg tar ett ordentligt kliv in i kunskapssamhället, vilket är en önskvärd 

utveckling. 

Arbetstillfällen 

En avgörande förutsättning för att invånarna i Skaraborg ska kunna uppleva ”Det goda livet”, vilket är 

Västra Götalandsregionens vision, är att man har möjlighet till egen försörjning. En väl fungerande 

arbetsmarknad med ett framgångsrikt näringsliv som har framtidstro och satsar på utveckling på 

hemmamarknaden i Skaraborg är en avgörande faktor. Utmaningar finns i vår sociala struktur, där vi 

särskilt behöver fokusera på ett nära samarbete med andra samhällsaktörer för att möjliggöra att även 

de mer utsatta och marginaliserade grupperna kommer med i samhällsutvecklingen. De grupper som 

idag står långt ifrån arbetsmarknadens behov behöver lyftas, så att de blir tillgängliga i arbetslivet. Det 

är en avgörande fråga för de invånare det handlar om, men också för hela samhällsutvecklingen. 

Infrastruktur  
I ett allt mer specialiserat och mångfacetterat samhälle måste det finnas möjligheter för invånarna till 

ökad rörlighet. En väl utbyggd infrastruktur och väl fungerande kommunikationer är en nödvändighet 

för Skaraborg. Det kan bland annat gälla att öka tillgängligheten till andra arbetsmarknader, men 

likväl att öka åtkomsten och uppkopplingen till Skaraborg. Mycket handlar om att i flera avseenden 

öka Skaraborgs attraktivitet för att skapa ökad tillväxt. Skaraborg har särskilda förutsättningar där den 

interna tillgängligheten för pendling mellan delregionens huvudorter är en viktig faktor för ekonomins 

utveckling och företagens tillgång till kompetens. Delregionen behöver emellertid särskilt stärka de 

stråk som leder till närliggande region- och delregioncentra, med en väl utbyggd kollektivtrafik. 

Utbyggnaden av E20 genom Skaraborg är nu påbörjad, och kommunerna tar en stor och aktiv del i 

medfinansieringen. Skaraborgs Kommunalförbund är nu även en aktiv part i samordningen av Västra 

stambanegruppen, vilken arbetar för att få till satsningar som kan leda till avsevärt högre kapacitet för 

persontrafik och gods på denna för landet så viktiga stambana. Om det arbetet lyckas så bör det 

påverkansarbete som pågått så länge få utdelning under 2020-talet – med utbyggd E20 och kanske 

även en Västra stambana med högre kapacitet. Detta skulle förbättra Skaraborgs läge och 

förutsättningar väsentligt, och kommunerna i Skaraborg bör genom kommunalförbundet ta sig tid 

redan nu att skapa scenarier för att simulera hur förändringar i deras översiktsplaner kan leda till ökad 

tillväxt i både de enskilda kommunerna, men också för Skaraborg som helhet. Det handlar om att 

redan nu skapa sig en bild av hur vi ser och använder oss av den fulla potentialen i en förbättrad 

infrastruktur och bättre uppkoppling mot omvärlden. 

 

God ekonomisk hushållning och ställning  

I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna samverkar 

kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärden för kommunerna. Detta 

betyder att förbundet i sig arbetar med god ekonomisk hushållning i sitt uppdrag, men också i sin egen 

interna verksamhet. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor 

för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Det gör vi bland annat 
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genom Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor där kommunen 

har svårt att agera enskilt, och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans.  

Förbundet har ett eget kapital på 7,6 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets 

pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 7 % (13 %). Den lägre soliditeten beror på en avsevärt högre 

balansomslutning, vilket är resultatet av att medlemskommunernas medfinansiering av E20 betalades 

som en stor faktura på 49 mkr som gick till betalning 2021, pga ett systemfel. Det medför att 

leverantörsskulderna blev högre än normalt. Bortser man från detta så följer balansomslutningen 

mönstret från tidigare år och soliditeten är istället 13%. Förbundets ekonomiska ställning bedöms 

därför vara god. 

Förväntad utveckling  

I allt väsentligt bedöms förbundets arbete med god ekonomisk hushållning att fortsätta utvecklas 

stabilt. Den nyligen bildade projektenheten syftar till att öka insökningen av projektmedel för att 

finansiera projektenhetens verksamhet, och att kunna leverera mervärden till kommunerna, både i 

form av projekt, och på sikt även erbjujda kompetenshöjande insatser som bidrar till ökad 

projektmognad hos kommunerna.  

Under 2019/20 inleddes en översyn av lokalsituationen för förbundets medarbetare, eftersom det 

fanns ett behov av att hitta en mer flexibel kontorslösning för att tillgodose förväntningar på en god 

arbetsmiljö. Under pandemin lades denna översyn på is, och när pandemin är över är det bättre med 

att starta om processen med att lägga grunden för en dialog kring hur framtidens arbetsmiljö ser ut, 

där det spekuleras i att allt fler åtminstone några dagar i veckan arbetar digitalt hemifrån. Sannolikt 

leder den diskussionen till att ytbehovet av kontorslokaler minskar. 

 

Väsentliga personalförhållanden  
Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. Intäkterna 

finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som förbundet 

driver anställs personal genom visstidsanställningar. Förbundet har också tjänster som finansieras 

genom verksamhetsbidrag på avtal med t ex VGR. Vid slutet av året fördelade sig personalen enligt 

nedanstående tabell, där siffrorna avrundats till heltal.  

Personalomsättning 2020 2019 

Tillsvidareanställningar 22 18 

Tidsbegränsade anställningar 14 14 

Totalt 36 32 

Totalt - Varav kvinnor 27 24 

Totalt - Varav män 9 8 

Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under pandemiåret 2020 4,45 % (att jämföra 

med 2,89 % 2019). Den högre siffran kan förklaras av långtidssjukfrånvaro, och att det samtidigt med 
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covid-19 passerat flera förkylningar under året. I siffran ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 60 

dagar). Med den borträknad ligger den generella sjukfrånvaron under 2%.  

Förbundskansliet har nogsamt följt de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten 

och Regeringen, med hög följsamhet från tjänstepersonalen. Såvitt det är känt har ingen medarbetare 

insjuknat i covid-19 under tjänsteutövning. Av det stora antal egentester som gjorts har inget heller 

visat positivt för pågående infektion i covid-19. 

Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om 

friskvårdsbidrag.  

Sjukfrånvaro 2020 2019 

Total sjukfrånvaro 4,45% 2,89% 

- långtidssjukfrånvaro  57,18% 50,82% 

- sjukfrånvaro för män 0,54% 0,00% 

- sjukfrånvaro för kvinnor 5,81% 3,92% 

- anställda -29 år 1,35% 0,42% 

- anställda 30 - 49 år 4,16% 1,65% 

- anställda 50 år - 5,11% 4,87% 

Tjänsteköp  
I olika projekt som bedrivs av förbundet ingår personal från medlemskommunerna, genom så kallade 

tjänsteköp. Administrativa tjänster och verksamhetsstöd som ekonomi- och personaladministration, 

pensions- och försäkringsfrågor, upphandling, IT-stöd och telefoni köper förbundet av Skövde 

kommun. Kommunalförbundet bidrar även med kompetens till andra organisationer genom s k 

tjänsteförsäljning, t ex till VästKom och Västra Götalandsregionen.  
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Ekonomisk redovisning 2020 

Inför 2020 tog styrelsen beslut om att höja medlemsavgiften till förbundet med 1 kr, till 43,25 kr per 

kommuninvånare och år.  Det motsvarar en intäkt till förbundet om 11 605 tkr. 

Förbundets utveckling går mot att utvecklingsprojekten omfattar en allt större del av förbundets 

verksamhet och ekonomi. Projektens omfattning varierar över tid och innebär att ekonomiska 

jämförelser över tid också varierar kraftigt. Projekten har som regel ingen påverkan på förbundets 

ekonomiska resultat.  

Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet uppgår till 620 (482) tkr. Det budgeterade resultatet 

var 28 tkr. Det förbättrade resultatet förklaras i hög grad av anpassningar till pandemin. 

Utvärdering av ekonomisk ställning  
Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets 

kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställts. Förbundet har ett 

eget kapital på 7,6 mkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets pensionsåtaganden. 

Soliditeten uppgår till 7 % (13 %). 

Intressebolag  
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) samt Mediapoolen AB (33%) Förbundet har hållit sig 

informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt 

deltar aktivt ägarsamråd. I båda bolagen pågår arbete med att öka förståelsen hos de ägande 

kommunerna kring bolagens uppdrag och tjänsteportföljer, samt att säkerställa deras ekonomiska 

utveckling. 
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Balanskravsresultatet 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Vid en beräkning av årsresultatet 

med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 620 tkr. 

 
2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 619 417 439 739 1 021 676 25 894 

 - Samtliga realisationsvinster        

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet         

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet         

-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
       i värdepapper         
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 619 417 439 739 1 021 676 25 894 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv         

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv         

          

Synnerliga skäl         
Årets balanskravsresultat 619 417 439 739 1 021 676 25 894 

Balanskravsunderskott från tidigare år         

Summa 619 417 439 739 1 021676 25 894 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa.  

 

Pensionsspecifikation  

Skaraborgs Kommunalförbund har per 2020-12-31 en pensionsskuld på 18 641 000 kronor, inklusive 
löneskatt. Gentemot förra året har skulden ökat med 1,8%, vilket motsvarar 335 000 kronor.  

För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2020-12-31 
är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 23 164 639 kronor. Därmed har förbundet en 
konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 124,3%, vilket innebär att det finns 124 kronor i 
kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser. Gentemot förra året har 
konsolideringsgraden stärkts med 7,1% från 117,2% till 124,3% 

Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens 
placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har under 2020 skapat en avkastning på 7,8% under 
2020, vilket för Skaraborgs kommunalförbund motsvarar en avkastning på 1,7 miljoner kronor. 

Avkastningen var något lägre än det höga resultatet 2019 på 14,2%. Ur ett historiskt perspektiv, samt 
med corona-pandemin som kontext, är detta ändå ett mycket starkt förvaltningsresultat. Placeringarna i 
SKR:s Pensionsstiftelse har sammantaget presterat 1,1% bättre än jämförelseindex. 
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I enlighet med redovisningslagstiftningen och tillhörande anvisningar, tas den positiva avkastningen 
inte upp i förbundets resultaträkning. I balansräkningen finns endast de insatta medlen till 
pensionsstiftelsen med, inte den avkastning som pensionsstiftelsen har skapat genom åren. Det 
bokförda värdet av kommunalförbundets del i SKR:s Pensionsstiftelse är 9 346 000 kronor. Gentemot 
det bokförda värdet finns det därmed ett övervärde på 13 818 639 kronor som inte syns i förbundets 
balansräkning. 

Den höga konsolideringsgraden mot pensionsskulden och det större övervärde som finns i 
placeringarna skapar en trygg och stabil ekonomisk bas för förbundet. 
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Driftsredovisning per verksamhet inkl. interna poster 
Driftredovisningen gjord utifrån de olika verksamhetsområdena inom Skaraborgs 
Kommunalförbund. 

 Verksamheter Budget Utfall Utfall 
Avvikelse 

budget 
  2020 2020 2019 2020 
Förbundet totalt         
Verksamhetens intäkter -550 -949 -1 340 -399 
Kostnader arbetskraft 9 639 8 933 8 741 -706 
Medlemsbidrag -11 005 -11 605 -10 723 -600 
Övriga verksamhetskostnader 1 888 3 001 2 883 1 113 
Summa -28 -620 -439 -592 
          
Hållbar samhällsutveckling         
Kostnader arbetskraft 835 557 728 -278 
Övriga verksamhetskostnader 107 54 37 -53 
Summa 942 611 765 -331 
          
Välfärd         
Kostnader arbetskraft 2 445 2 179 2 028 -266 
Övriga verksamhetskostnader 518 435 508 -83 
Summa 2 963 2 614 2 536 -349 
          
Näringsliv         
Kostnader arbetskraft 822 835 751 13 
Övriga verksamhetskostnader 150 180 209 30 
Summa 972 1 015 960 43 
          
Kultur         
Verksamhetens intäkter -550 -575 -525 -25 
Kostnader arbetskraft 679 708 674 29 
Övriga verksamhetskostnader 180 144 188 -36 
Summa 309 277 337 -32 
          
Kunskapsutveckling         
Verksamhetens intäkter   -213 -673 -213 
Kostnader arbetskraft 1 177 1 074 1 162 -103 
Övriga verksamhetskostnader 220 407 573 187 
Summa 1 397 1 268 1 062 -129 
          
Gemensam admin         
Verksamhetens intäkter   -161 -142 -161 
Kostnader arbetskraft 3 681 3 580 3 398 -101 
Övriga verksamhetskostnader 351 1 671 1 057 1 320 
Summa 4 032 5 090 4 313 1 058 
          
Övrigt         
Medlemsbidrag -11 005 -11 605 -10 723 -600 
Övriga verksamhetskostnader 362 110 311 -252 
Summa -10 643 -11 495 -10 412 -852 
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Väsentliga personalförhållanden 
  
Sjukfrånvaro 2020 2019 
Total sjukfrånvaro 4,45% 2,89% 
- långtidssjukfrånvaro*  57,18% 50,82% 
- sjukfrånvaro för män 0,54% 0% 
- sjukfrånvaro för kvinnor 5,81% 3,92% 
- anställda -29 år 1,35% 0,42% 
- anställda 30 - 49 år 4,16% 1,65% 
- anställda 50 år - 5,11% 4,87% 
      

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
  
Personalomsättning 
  
Fördelning 2020 2019 
Tillsvidareanställningar 22 18 
Tidsbegränsade anställningar 14 14 
Varav kvinnor 27 24 
Varav män 9 8 
Total 36 32 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

Verksamhetens intäkter           
Medlemsavgifter   11 605 144   11 288 000   
Övriga intäkter    2 36 256 227   32 523 815   
            
Verksamhetens kostnader           
Personalkostnader    3 -24 966 363   -22 796 875   
Övriga externa kostnader   -22 027 363   -20 337 496   
            
Avskrivningar    4 -49 095   -42 542   
      
Verksamhetens nettokostnader   818 550   634 902   
      
Verksamhetens resultat  818 550  634 902  
            
Finansiella intäkter   2 301   465   
Finansiella kostnader   5 -201 433   -195 627   
            
Resultat efter finansiella poster   619 418   439 740   
            
Årets resultat   619 417   439 739   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 
 

   

TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Maskiner och inventarier 6 172 240   221 334   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Aktier 7 2 200 000   2 200 000   
Andelar i pensionsstiftelsen 8 9 346 000   9 346 000   
Summa anläggningstillgångar   11 718 240   11 767 334   
            
Omsättningstillgångar           
Kundfordringar   1 982 931   2 138 751   
Övriga fordringar   2 183 958   1 690 294   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 7 810 305   11 059 782   
Kassa och Bank 10 86 130 570   28 516 588   
Summa omsättningstillgångar   98 107 764   43 405 415   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   109 826 004   55 172 749   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31   
 

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital 11 7 030 724   6 590 985   
Årets resultat   619 417   439 739   
Summa eget kapital   7 650 141   7 030 724   
            
Avsättningar           
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 12 7 494 000   6 938 000   
            
Skulder           
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   -51 922 634   -4 920 843   
Övriga kortfristiga skulder   -1 505 364   -877 633   
Skulder till olika projekt 13 -24 769 775   -33 390 606   
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 14 -16 484 089   -2 014 942   
Summa kortfristiga skulder   -94 681 862   -41 204 024   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   109 826 004   55 172 749   
            

  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
Ansvarsförbindelser         
          
Pensioner intjänade före 1998   7 508 000 7 794 000   
Löneskatt   1 821 441 1 890 824   
Redan betald löneskatt   -449 295 -584 181   
    8 880 146 9 100 643   
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Kassaflödesanalys Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31   

  
  

Den löpande verksamheten           
Årets resultat   619 417   439 739   
            
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet           
Av- och nedskrivningar   49 095   42 542   
Gjorda avsättningar   556 000   868 000   
Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   605 095   910 542   
            
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   2 885 704   -5 067 603   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   53 503 766   -3 744 745   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   57 613 982   -7 462 067   
            
Årets kassaflöde   57 613 982   -7 462 067   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   28 516 588   35 978 655   
Likvida medel vid årets slut   86 130 570   28 516 588   
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Tilläggsupplysningar 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas 
först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet 
driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går 
via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive 
verksamhet/projekt. Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon 
resultateffekt. 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i 
balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte 
någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt 
via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i 
balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram till 1997-
12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa 
aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild 
avtalspension. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 
konst görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en 
nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella 
anläggningstillgångar ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt 
prisbasbelopp. 

  
  
Not 2 Verksamhetens intäkter 
  2020 2019   
        
Driftbidrag från staten 111 379 2 876 030   
Driftbidrag från kommuner och landsting 27 958 818 14 565 583   
EU-bidrag 13 586 753 1 703 557   
Kurser och konferenser 291 873 1 064 299   
Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 470 400 6 589 054   
Övriga intäkter -6 162 996 5 725 292   
Summa verksamhetens intäkter 36 256 227 32 523 815   
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  Not 3 Personalkostnader 
  2020 2019   
        
Styrelse och övrigt förtroendevalda -61 736 -61 966   
Anställda -17 710 968 -15 336 260   
Sociala avgifter -4 854 345 -4 678 149   
Pensionskostnader -2 339 315 -2 720 500   
Summa verksamhetens kostnader -24 966 364 -22 796 875   
        

  
 Not 4 Avskrivningar 
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 
33% av anskaffningsvärdet. 
  
  2020 2019   
        
Avskrivning maskiner och inventarier -49 095 -42 542   
Summa avskrivningar -49 095 -42 542   
        

  
Not 5 Finansiella kostnader 
  2020 2019   
        
Räntekostnader -10 433 -8 627   
Ränta på pensionskostnader -191 000 -187 000   
Summa finansiella kostnader -201 433 -195 627   
        

  
Not 6 Maskiner och inventarier 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 756 639 591 880   
Investeringar   164 759   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   
        
Ingående avskrivningar -535 304 -492 762   
Årets avskrivningar -49 095 -42 542   
Utgående ackumulerade avskrivningar -584 399 -535 304   
        
Utgående redovisat värde 172 240 221 335   
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
        
Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göreborg, 17% 1 700 000 1 700 000   
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte 
Skövde, 33% 500 000 500 000   
Redovisat värde vid årets slut 2 200 000 2 200 000   
        

Andelsvärde Gryning Vård AB 12 027 061 (19 380 491) 
Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 198 116 (1 940 268) 
  
  
Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Andelar i pensionsstiftelsen       
IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen 9 346 000 9 346 000   
  9 346 000 9 346 000   
        

Marknadsvärde 23 164 639 (21 456 480) 
 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Antagningskansliet   82 311   
Periodiserade lev. fakturor enligt underlag 360 965 0   
Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 7 449 340 10 977 471   
Redovisat värde vid årets slut 7 810 305 11 059 782   
        

  
Not 10 Kassa och bank 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Förbundets likvida medel 61 360 795 4 609 006   
Tillväxtprogrammets likvida medel 24 769 775 23 907 581   
  86 130 570 28 516 587   
        

  
Not 11 Eget kapital 
  2020-12-31 2019-12-31   
Eget kapital 
Ingående eget kapital 7 030 724 6 590 985   
Årets resultat 619 417 439 739   
Utgående eget kapital 7 650 141 7 030 724   
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Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
  2020-12-31 2019-12-31   
Avsatt till pensioner       
Ingående avsättning 6 938 000 6 070 000   
Ränteuppräkning 72 000 65 000   
Basbeloppsuppräkning 119 000 133 000   
Nya utbetalningar -238 000 -154 000   
Intjänad förmånsbestämd ålderspension 603 000 1 256 000   
Övrigt   -432 000   
Summa pensioner 7 494 000 6 938 000   
        
        
        
Upplysning om löneskatt       
Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till 
Skatterverket med 2 267 340 2 267 340   
Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner 1 818 044 1 683 000   
Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt 449 296 584 340   
Löneskatt 4 534 680 4 534 680   
        
        

Not 13 Skulder till olika projekt 
  2020-12-31 2019-12-31   
Tillväxtmedels olika projekt 15 790 823 25 457 702   
Varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 3 763 582 3 271 861   
Varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 5 215 369 4 661 043   
  24 769 774 33 390 606   
        

  
Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Upplupna löner   -7 268   
Upplupna semesterlöner 1 458 184 1 150 284   
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 754 251 646 290   
Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 14 271 654     
Övriga interimsskulder   135 282   
  16 484 089 1 924 588   
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Rapporter från verksamheten 

Övergripande 

Verksamheten under 2020 – viktiga händelser 

År 2020 har i hög grad präglats av Corona-pandemins utbrott och utveckling. Förbundet var snabbt 

ute med att ställa om fysiska möten och träffar i nätverk m m, till digitala möten. Medarbetare i 

förbundet rekommenderades att arbeta hemifrån, när det varit möjligt. Det politiska arbetet har också 

ställt om till digitala möten. Åtgärderna har syftat till att minska smittspridningen. Under pandemin 

har förbundets verksamhet anpassats till de nya förutsättningarna. Detta har inneburit att vi deltagit 

på regionens samlade möten om pandemiläget, och i de insatser som satts in för att mildra de 

ekonomiska konsekvenserna av pandemin för företag och andra samhällssektorer. Förbundet har även 

aktivt medverkat i fördelningen av säkerhetsutrustning till kommunerna, liksom i samordning av 

testning och vaccination, samt hållit avstämningar med kommuncheferna och direktionen för att 

samordna särskilda behov. Förbundet medverkade även i att bilda en företagsakut under pandemin, 

samt hålla dialog med flera branscher som t ex företag inom besöksnäringen. Skaraborgsdagen hölls 

den 30 januari 2020 i Vara konserthus, vilket var ett lyckat evenemang. Vidare har förbundet mycket 

aktivt medverkat i regionens arbete med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) – VG2030, och 

under hösten lämnades ett remissyttrande till regionen. Strategin förväntas antas i februari 2021. 

Verksamheten under 2020  

Direktionen har under året haft åtta sammanträden och bland annat behandlat följande frågor:  

• Regional utvecklingsstrategi RUS VG 2030 

• Delregionala tillväxtmedelen 

• Nationell och regional plan 2022-2033/37 

• Västra stambanan 

• Interkommunal prislista, gymnasieutbildning Skaraborg  

• Fullföljdastudier och projektet en skola för all 

• Delregionala prioriteringar ur VGR kulturstrategi/plan 

• Framtidens vårdinformationsmiljö  

• Lägesrapporter kring pandemin 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen 

• Färdplan Nära Vård och revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet. 

• inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 

beroende 

• Genomförande av en digital Skaraborgsdag 2021  
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Organisationen  

På tjänstemannasidan medverkar förbundets medarbetare regelbundet i samverkans- och 

utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor i medlemskommunerna, övriga kommunalförbund i 

Västsverige, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt övriga myndigheter och samverkansorgan 

såväl regionalt som nationellt.  

Förbundets löpande arbete grundar sig på medverkan och engagemang från anställda och 

förtroendevalda i medlemskommunerna. Det är genom ett utvecklat och regelbundet samarbete i olika 

nätverk och arbetsgrupper som resultat uppnås och förbundets uppdrag och legitimitet formas.  

Projektverksamheten  

Den nya projektenheten startade upp i september 2020, och har under hösten 2020 arbetat med att 

förbereda en bra överlämning av medarbetare och verksamhet till nya enhetschefen Lisa Gillström. 

Arbetet syftar till att skapa större tydlighet, transparens och professionalitet i förbundets 

projektverksamhet, och därmed bidra till större nyttoeffekt för medlemskommunerna. 

Kommunikation 

Ett kontinuerligt arbete pågår under hela året med uppdatering av information och publicering av 

nyhetsartiklar på förbundets webb. Under året har förbundet bytt intranät och en kommunikations-

strategi för förbundet har tagits fram. Nätverket för Skaraborgs Kommunikatörer har  

haft digitala möten vid tre tillfällen under året.  

Framtid 

Under hösten 2020 meddelade förbundsdirektör Jan Malmgren att han fått nytt uppdrag som VD för 

Stiftelsen Läckö Slott, och därmed avslutar sin anställning under februari 2021. I hans ställe går Eva 

Thelin, kommundirektör i Tidaholms kommun, in som tillförordnad. Efter en snabb och lyckad 

rekryteringsprocess har Kristofer Svensson, kommundirektör i Mariestads kommun, fått uppdraget 

som ny förbundsdirektör. Kristofer tillträder den 1 mars 2021. 

 

Regional utveckling 

 
Näringsliv 

Viktiga händelser under året 

Pandemin har kännetecknat 2020, vilket inte minst har påverkat Skaraborgs näringsliv på många 

olika sätt. Vissa branscher/företag är hårt drabbade av pandemins effekter och det uppstod snabbt ett 

behov av stöd/hjälp. En Företagsakut för Skaraborg startades upp i mars månad tillsammans 

Nyföretagarcentrum för att hjälpa företagen i den akuta kris/chock som näringslivet befann sig.  

Under året har ett stort arbete genomförts på att formulera ett remissvar till den nya regionala 

utvecklingsstrategin, VG2020. 
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Business Region Skaraborg 

Business Region Skaraborg är en gemensam tillväxtorganisation vars uppdrag är att öka antalet 

etableringar och arbetstillfällen i Skaraborg. Under 2020 har man fått ställa om och anpassa sin 

verksamhet utifrån rådande pandemi. Innan pandemin slog till hann man medverka på mässorna Ny 

Lokal i Göteborg och Stockholm där man lanserade Skaraborgs möjligheter kring etablering på 

kommunernas industrimark. Man deltog även på Skaraborgsdagen där man berättade om det 

investering- och etableringsfrämjande arbete som nu bedrivs i Skaraborg.  

Från att ha haft planer på att under 2020 utöka det proaktiva försäljningsarbetet med fortsatt 

deltagande på internationella mässor och uppsökande leadgenerering på utvalda målmarknader, 

ställde man om till att fokusera på de befintliga utlandsägda bolagen som finns i Skaraborg. Ett utökat 

samarbete skapades med Business Sweden där man fick en kraftfull hävstång i att tillsammans kunna 

agera och stötta företagen för att minimera risker inför att det i rådande kris fattas eventuella negativa 

beslut kring omlokalisering utifrån de effekter som skapas av pandemin. Denna prioritering visade sig 

vara lyckosam och har lett fram till att flera viktiga samarbeten utvecklats och gynnsamma 

investeringsbeslut har även fattats, vilket stärker Skaraborg som delregion.  

En större insats gjordes i att fortsatt utveckla det investering- och etableringsfrämjande arbetet 

gentemot Skaraborgs kommuner med en utbildningsdag i Etableringsfrämjande arbete för Skaraborg, 

där ett drygt 80-tal representanter från samtliga kommuner och samverkande parter medverkade.  

Vidare har man utvecklat och stärkt olika kommunikationsinsatser i syfte att fortsätta marknadsföra 

Skaraborgs möjligheter gentemot omvärlden, vilket visade sig lyckosamt då Skaraborg under året har 

fått flera intressanta förfrågningar, varpå två blev klara under 2020 och därmed kan räknas in i 2020 

års resultat. Flera större etableringsprocesser både gällande nykund och expansionsinvesteringar är 

under bearbetning. 

Företagsklimat 

Skaraborgs Kommunalförbund driver projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”. Samtliga 

kommuner i Skaraborg arbetar långsiktigt med att förbättra företagsklimatet i Skaraborg, b.la genom 

att 250 offentligt anställda gått utbildningen ”Förenkla Skaraborg”. Under året har 5 kommuner 

anordnat lokala aktiviteter med stöd av projektet. Med anledning av Covid-19 pandemin, och att vissa 

aktiviteter skjutits på framtiden, har projektet förlängts.  

Gröna näringar 

Under 2020 har representanter för Skaraborgs kommunalförbund bidragit i ett arbete som syftar till 

att etablera en plattform för utveckling av hästnäringen i Västra Götaland. Rapport från det arbetet 

lämnas i början av 2021. Gröna Möten drivs vidare utan finansiering från Skaraborgs 

kommunalförbund. Verksamheten har expanderat till Boråsregionen, Fyrbodal och Halland. 

Projektet SmartAgri, som Skaraborgs Kommunalförbund medfinansierar, genomförs tillsammans med 

aktörerna Agroväst Livsmedel, Science Park Skövde och RISE. Projektet skall praktiskt informera, 

hjälpa och stödja företag att med digitalisering och ny teknik utveckla sina nuvarande och framtida 

produkter och tjänster i syfte att stärka konkurrenskraften i den pågående digitala revolutionen inom 
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agrara näringar och livsmedel. 47 företag har hittills fått stöd och erhållit externt stöd till ett värde av 

40 miljoner.  

Tillverkande industri, IDC och ASSAR 

Ett omfattande arbete har gjorts för att skapa rätt förutsättningar för fordonsindustrin att förlägga 

produktion av framtida produkter för elektriska fordon till Skaraborg. Detta har lett till investeringar 

som befäster Skaraborg som en kunskapsnod och en plats för produktion av motorer och komponenter 

till framtidens fordon. 

Under året startade IDC ett arbete som syftar till att kartlägga förutsättningarna för trä-, möbel- och 

inredningsindustrin att som bransch strategiskt stärka sin förmåga avseende konkurrenskraft, 

hållbarhet och cirkularitet.  

Ett tydligare företagsfokus skapas genom att strategiskt arbeta för att omsätta tillverkande industrins 

behovsbild och potential i kombination med omvärldsinformation till en gemensam riktning och 

planering av konkreta insatsförslag. Detta kommer att ge bättre precision i bedömningar av bland 

annat framtida kompetensbehov samt prioritering av finansiering och projektinsatser. En viktig del i 

detta är att, genom aktiva insatser, underlätta snabbare överföring av ny teknik, nya metoder, nya 

arbetssätt och forskningsresultat som stärker industrins konkurrenskraft. 

Industriföretagen i regionen har under året, precis som alla andra branscher, varit påverkade av 

situationen med Covid-19. Vi ser att företagen har påverkats på olika sätt och i olika utsträckning – 

alltifrån en kraftigt ökad produktion till, det mer vanliga, ett något sämre år med relativt stor 

ordernedgång med permitteringar och varsel som följd. Många företag har under hösten 2020 tagit 

igen stora delar av den förlust och nedgång som snabbt skedde under senvåren.  

I Skaraborg finns det företag som föredömligt gjort väldigt snabba omställningar gällande produktion, 

personalplanering och sin marknad. I regionen finns exempel på företag som helt ställt om sin 

produktion för att stötta bland annat vården och samhället med skyddsutrustning och på så sätt hittat 

nya marknader att verka i. På IDC och ASSAR har sett både en minskad och ökad efterfrågan på deras 

stöd. Bland annat har projektet stöttat företagen i många av frågorna som beskrivs ovan såsom 

planering, produktionsekonomi, finansieringsstöd och omställningsarbete. Många av företagen 

ASSAR, och övriga projekt på IDC, arbetar med har under året fokuserat på nyutveckling av produkter, 

digitala utbildningar, investerat i sin produktion för en större automatiseringsgrad och effektivare 

flöden och sökt finansieringsstöd för utveckling och forskningssamarbeten.  

Totalt sett har ASSAR under 2020 arrangerat fler seminarier och workshops än tidigare år för både 

fler företag och fler individer än tidigare. De flesta eventen och nätverksträffarna har genomförts helt 

eller delvis digitalt. Företagsanalyser, digitaliseringsanalyser och möten med företag har även dessa 

genomförts digitalt i stor utsträckning vilket utvecklat både oss och företagen i digitala verktyg, 

möjligheter och framförallt den digitala mognaden.   

Kunskapsintensiva tjänsteföretag 

Science Park Skövde har i sin inkubator ett uppdrag att generera fler tillväxtbolag som säljer globalt 
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och skapar kvalificerade arbetstillfällen lokalt. Under 2020 har totalt 51 företag/179 individer varit 

inne i någon av inkubationsfaserna. Av dessa var 19 företag nya för året. 8 AB har gjort positiv exit från 

inkubation. Investeringar i bolagen har totalt varit 24 MSEK. 

Besöksnäringsutveckling 

Utvärderingen av 2020 uppvisar en helt unik situation för såväl samhället som turismen, inkluderat 

besöksnäringen. Den näring som ofta har benämnts som ”världens snabbast växande” har världen över 

förlorat stora delar av sitt innehåll pga Covid-19. I Sverige kan vi ur ett besöksnäringsperspektiv notera 

stora utmaningar för storstadsregionerna och de områden som historiskt har lockat till sig ett stort 

antal utländska besökare. Men även på landsbygden krävs krafttag för att mobilisera och samla krafter 

för att möta ”den nya verkligheten” med hållbara förtecken.  

Hemestern indikerar att landsbygden på många sätt är en vinnare när sommaren 2020 summeras. 

Naturaktiviteter och friluftsliv efterfrågas av många, även en del ganska nymornade entusiaster, men 

ofta av människor som normalt lever ett rörligt liv och nu ser möjligheterna att upptäcka Sveriges 

natur- och kulturlandskap, istället för att resa utomlands. För att det ökande besöksantalet ute i 

naturen, av såväl tillresande som kommuninvånare, ställs nya krav på mottagarorganisationen; dvs på 

de offentliga organisationerna och på besöksnäringsaktörerna. 

Den preliminära gästnattsstatistiken från SCB för Västsverige gällande hotell, stugbyar och 

vandrarhem (HSV) för tiden januari – oktober 2020 visar en minskning av antalet gästnätter med 44,1 

% jämfört med samma period 2019. Skaraborg uppvisar en minskning under motsvarande tid på 30,8 

% för HSV och 21,1 % för camping. Skaraborg uppvisade därmed preliminärt 391 000 gästnätter på 

HSV för tiden januari - oktober, att jämföra med 565 000 gästnätter 2019. Gästnätterna för camping 

är mer preliminära och redovisas på helår första kvartalet 2021. 

Fokusområden för turistchefsnätverket under 2020 har varit besöksnäring i samhällsplanering, 

rollfördelning mellan det offentliga och besöksnäringsaktörerna samt att möta upp i det 

Skaraborgsövergripande projektet Visit Skaraborg som är en plattform för samverkan som drivs i 

projektform. Visit Skaraborg har framgångsrikt arbetat med gemensamt bemötande, digital utveckling 

och produktutveckling inom framförallt naturturism. 

Skaraborg har under 2020 som område ingått i ett projekt ”Mot en hållbar styrning av svensk turism: 

samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn – TIPS”, 

vilket Göteborgs Universitet håller i.  

Platåbergens Geopark har skickat in en ansökan till Unesco om att bli en Geopark. UNESCO:s 

utvärdering 2020 flyttades fram pga pandemin. Geoparken har under året satt sin organisation och 

genomfört en rad lyckade insatser, bland annat nya skyltar som kommit upp, etableringen av 

konceptet GeoKids, geologiutställningar, och inte minst flertalet lyckade guidningar under 

sommarsäsongen. En permanent utställning har byggts upp på Vänermuseet med information om 

geoparken och platåbergslandskapet. 
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Framtid 

Inom Business Region Skaraborg fortsätter man fokusera på sin försäljningsprocess för att öka antalet 

etableringar och arbeta vidare med utlandsägda bolag i Skaraborg. Under året startar förhoppningsvis 

projektet inflyttarservice, som har till fokus att locka nyckelkompetens till Skaraborg. 

Den tillverkande industrin står inför ett antal utmaningar, men också stora möjligheter. Flera 

branscher är under omställning/transformation och nya behov uppstår som kräver 

anpassningsförmåga, innovationsförmåga, nya affärsmodeller och ett agilt arbetssätt. 

Projekt Stärkt Företagsklimat i Skaraborg avslutas under året och kommer sista halvåret att ha fokus 

på aktiviteter kring trygghet/säkerhet och lokala kommunala insatser.  

Inom besöksnäringen är hållbarhet viktigt och för att möta framtiden på ett hållbart sätt behöver de 

ingående destinationerna i Skaraborg med samarbetspartners tillsammans kvalitetssäkra 

destinationen innan marknadsföring och försäljning. Visit Skaraborg är en samverkansplattform som 

arbetar med att fortsätta marknadsföra Skaraborg på ett hållbart sätt tillsammans med näringen.  

Platåbergens Geopark kommer under 2021 att utvärderas av UNESCO. Fokus för Geoparken kommer 

under året bl a att vara inriktningen mot besöksnäringsföretag/naturturistföretag, där Geoparken 

kommer att jobba med att hjälpa företagen att se platåbergslandskapet som en resurs i sin 

marknadsföring/förpackning/guideverksamhet. 

Inom gröna näringar arbetar Agroväst/SmartAgri med klartecken från Vinnova, med att skicka in en 

ansökan till EU-kommissionen om att bli ”Europeisk digital innovationshubb” för svenskt lantbruk. 

Hubben ska underlätta införandet av digitala tjänster och teknik hos såväl lantbruksföretag, såsom 

företag som levererar produkter och tjänster till det svenska lantbruket.  

 

Kompetensförsörjning 

Viktiga händelser under året 

Kompetensforum Skaraborg fick under året ett gemensamt uppdrag genom kommunchefsgruppen, 

som därmed knyter arbetet närmare sig med en kontinuerlig dialog och uppföljning. Enligt uppdraget 

är forumets huvudsyfte att identifiera kompetensbehov och initiera samarbeten som bäst stödjer den 

långsiktiga planen för kompetensförsörjning i Skaraborg. Detta görs genom en årlig kompetensanalys. 

Under hösten genomfördes den första delen i kompetensanalysen genom en kartläggning av 

tillväxthämmande kompetensgap samt utmaningar för Skaraborgs kompetensförsörjning.  

Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg bidrog till ett breddat internt samarbete 

kring kompetensförsörjning genom en intern workshop-serie under hösten. Det ledde fram till ett 

förbättrat tvärsektoriellt arbete mellan utvecklingsområdena i förbundet, men även till två beviljade 

ansökningar till Europeiska socialfonden. 

Framtid 

Flera efterfrågade projekt startar upp inom kompetensförsörjning. ”Kompetensanalys med 
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normkritisk genomlysning av strukturerna för kompetensförsörjning” utvecklar Kompetensforums 

arbetssätt och metoder, men höjer även kompetensen kring olika perspektiv för ett inkluderande 

arbetsliv. ”Framtidens kompetens” är en förstudie som i samarbete med kommunerna identifierar 

behoven av ett antal större projekt under kommande år. ”Fenixz” bidrar med kompetensinsatser för 

individer och företag inom Skaraborgs tillverkande industri. Kommunalförbundet samarbetar då med 

IDC som utför uppdraget genom befintlig struktur men vänder sig även till en bredare målgrupp. 

 

Kultur 

Viktiga händelser under året 

Fokusområde kultur har under 2020 fått ställa om sitt arbete, precis som många andra områden och 

nätverk. Kulturområdet har varit extra utsatt under pandemin med tanke på restriktioner och 

allmänna rekommendationer. Det har gjort att de månatliga nätverksträffarna för kultur- och 

fritidschefer har varit ovärderliga i form av att byta tankar, resonemang samt även förmedla 

insatspaket från regering och region. Dialogen mellan Västra Götalandsregionen, kommunalförbund 

och nätverken har stärkts i och med pandemin, eftersom vi har blivit tvungna till tätare 

kommunikation och samarbete.  

Under 2020 har Skaraborgs kultur- och fritidsnätverk samlat nämndspolitiker inom området för att ha 

dialog kring ungas förutsättningar, arenor och delaktighet samt även hur vi tillsammans med VGR och 

Förvaltningen för Kulturutveckling kan fortsätta en tätare samverkan.  

Året 2020 tog nätverket klivet från att enbart hantera kulturfrågor till att bli ett Kultur- och 

fritidsnätverk. Det innebar att nätverket utökades med tre personer som delar förvaltningsansvar med 

sin kommuns kulturchef. Kommuner som har delat chefskap är Skövde, Skara och Grästorp.  

Ungas förutsättningar, delaktighet och inkludering har under 2020 varit ett stort fokusområde både 

inom kultur och fritid. Under våren arbetade studenten Fanny Gustafsson med att kartlägga hur 

kulturavdelningarna i Skaraborg arbetar med att lyfta in ungas perspektiv. Det resulterade i en rapport 

och slutseminarium som både regionala med nationella myndigheter tog del av.  

Framtid 

Under 2021 kommer en kultur- och fritidsstrategi arbetas fram. Den kommer skapa en riktning och 

möjliggöra kraftsamling för att förstärka de styrkor som Skaraborgs Kommunalförbund har, samt anta 

de utmaningar och behov medlemskommunerna behöver stöd med.  

Den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen Kulturnämnd innebär en förstärkning i 

möjligheten att växla upp den externa finansieringen av de kraftsamlingarna inom kultur och andra 

områden i Skaraborg. Under 2021 kommer kommunalförbundet skapa en plan för den nya 

implementeringen.  
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Hållbar samhällsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Hållbar samhällsutveckling 

Skaraborgs kommuner har under 2020 antagit två likalydande plandokument baserade på 

Strukturbild Skaraborg. De rör infrastruktur för hållbara bränslen och turistslingor. Arbetet med att ta 

fram ett tredje dokument gällande lokalisering av större etableringar via Business Region Skaraborg 

pågår och kommer att avslutas under 2021. 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

Under 2020 kom besked om att nya Infrastrukturplaner tas fram, både Nationell plan liksom Regional 

plan för 2022–2033/37. Under hösten har inriktningsplaneringen genomförts och kommunerna har 

gjorts delaktiga i inriktningen för Regional Plan. I övrigt har första inbetalningen av kommunernas 

medfinansiering av E20 gjorts och projektet fortgår. På järnvägssidan har Skaraborg samlats kring ett 

tydligare arbete för Västra stambanans utveckling genom Västra stambanegruppen. Vi har också 

genomfört ett stormöte kring Kinnekullebanan och Kinnekulletågets framtid. 

2020 har varit ett händelserikt år för kollektivtrafiken. I mars kom fler kollektivtrafikremisser, bland 

annat remissversionen av ett nytt Trafikförsörjningsprogam för åren 2021–2025. Det skedde samtidigt 

som Corona-pandemin startade, och därefter har stora förändringar skett med ett minskat resande. 

Den 4 november infördes 3-zoner i kollektivtrafiken, vilket gjorde att de tidigare kommunzonerna 

ersattes med tre större zoner. En förändring som troligen hade lett till ett ökat kollektivtrafikresande i 

Skaraborg – om inte pandemin pågått. Ett stort intäktsbortfall har gjort att det istället påbörjats 

diskussioner kring neddragningar i kollektivtrafikutbudet. Det är viktigt att förbereda för 

kollektivtrafikens roll efter pandemin, och att de nya pendlings- och resmönster som pandemin fört 

med sig tas i beaktande. 

Framtid 

Skaraborg följer en tydlig inriktning i att bättre koppla upp våra orter och kommuner med varandra 

och med vår omgivning. En bra infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter gör att vi framöver kan 

bli ett lokalt arbetsmarknadsområde, och ett attraktivt område för näringsliv och boende.  

Under 2021 kommer samhällsbyggnadskollegiet bland annat att fokusera på flyttmönster och 

stationssamhällen. 

 

Kunskapsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Ny modell för gemensam prislista för gymnasieutbildningarna 

Den gemensamma prislistan inom samverkansområdet Skaraborg reglerar den interkommunala 
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ersättningen som en del i samverkansavtalet för gymnasiet. Under ungefär ett år arbetade 

arbetsgruppen för att komma fram till en gemensam modell för prissättning kring gymnasiekostnader, 

och flera förslag presenterades för direktionen. Beslut i direktionen togs till sist i september 2020. I 

korthet innebär den nya modellen att riksprislistan från föregående år gäller som baspris och att ett 

fast index läggs på under tre år. Indexhöjningen tas fram genom att ta ett snitt av KPI och PKV från 

föregående 4 år (2017–2020). 

Politiska uppdrag – dimensionering och obehöriga elever 

Ett uppdrag från direktionen har getts till skolchefsgruppen som utsett en styrgrupp bestående av sex 

skolchefer och utbildningsstrategen på förbundet. Arbetsgruppen arbetar med att se över 

förutsättningarna för en större samverkan kring planering och dimensionering av gymnasieskolan i 

Skaraborg utifrån arbetsmarknadens behov. 

Ytterligare ett politiskt uppdrag är givet. Direktionen vill att skolcheferna redovisar handling framåt 

kring tilläggsuppdraget ”att arbeta för att stärka möjligheterna för obehöriga elever och arbeta för att 

öka genomströmningen på introduktionsprogrammen”. Styrgrupp är utsedd och består av fem 

skolchefer samt chef för antagningskansliet. 

Teknikcollege 

Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på ett annorlunda år. I april skulle Möjligheternas värld, ett 

teknikevent för elever i årskurs åtta genomföras. Detta var första året av de tre år projektet fått nya 

tillväxtpengar för och planerna var stora. Pandemin och restriktioner kom emellan, men vi ställde inte 

in utan ställde om. Plan B var att genomföra ett mindre mobilt event, vilket genomfördes i en kommun 

innan hårdare restriktioner kom. Tack vare fantastisk personal på Balthazar skapades en plan C, en 

digital variant, och alla kommuner som var anmälda från början fick möjlighet att delta. När vi 

summerade 2020 hade nästan 900 elever deltagit. Nu finns det plan A, B och C inför 2021. 

Samarbetet med Högskolan i Skövde har under året fortsatt och ett årshjul har skapats. De lokala 

styrgrupperna i Lidköping och Mariestad har fått representation från Högskolan, Ingenjörsvetenskap.  

Återcertifieringen av Teknikcollege Skaraborg genomfördes i slutet av 2019 och i början av 2020 kom 

det positiva beskedet att vi fortsätter i ytterligare fem år.  

Vård och omsorgscollege 

Två arbetsgrupper inom VOC har startats, där den ena jobbar med att se över handledning inom VO, 

och den andra jobbar med att se över de nya kurserna när VO-programmet ändras från höstterminen 

2021. Vi vill få en gemensam syn i hela Skaraborg och även hjälpas åt att se över APL-målen och när 

APL-perioderna ska ligga under året. 

Balthazar och Skaraborgs sjukhus har inlett ett samarbete där eleverna i årskurs åtta i Skövde fick 

testa på olika vårdyrken och lyssna till hur det är att jobba i vården.  

Fullföljda studier och kompetensförsörjning 

Under 2020 gavs möjlighet att sprida goda resultat och ny kunskap från arbete med fullföljda studier i 
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Skaraborg. Detta resulterade i beviljad finansiering från RUN för att med start under hösten 2020 och 

ca ett år framåt bygga en plattform för att utveckla och driva arbetet framåt inom området. 

Pågående och avslutade projekt 

Fullföljda studier 2.0 (pågår, finansierat av RUN) 

Resultat från genomförda satsningar för att främja Fullföljda studier och motverka skolmisslyckanden 

(främst från projekten "En skola för alla" och "Trygghet och Studiero") ska samlas, analyseras och 

paketeras på ett ändamålsenligt sätt för att sedan kommuniceras i befintliga nätverk och 

samverkansarenor i Skaraborg och Västra Götaland. Projektet ska resultera i att Skaraborg är redo att 

ta nästa steg i arbetet med fullföljda studier och därmed få goda förutsättningar att arbeta enligt den 

föreslagna "Regionala utvecklingsplanen 2021–2030" samt bidra till att i samverkan med VGR och 

övriga kommunalförbund mobilisera för den regionala kraftsamlingen. 

Fullföljda studier – genom trygghet och studiero (pågår, finansierat av VGR och 

kommunalförbundet) 

Projektets syfte är att bidra med kunskap som vilar på vetenskaplig grund för att skolor på ett 

främjande, förebyggande och akut åtgärdande sätt ska kunna skapa optimala lärmiljöer präglade av 

trygghet och studiero. 

En skola för alla (avslutat mars 2020, finansierat av ESF) 

Projektets övergripande mål var att ”fler unga klarar sin utbildning, alternativt kommer i arbete och att 

färre hoppar av skolan”. 

IMprove (pågår, finansierat av ESF) 

Målgrupp för IMprove är sent anlända ungdomar, med uppehållstillstånd som följer något 

introduktionsprogram. Syftet är att skapa modeller och metoder för att öka genomströmningen och 

tillgängliggöra det svenska skolsystemet. 

Skaraborgsbyrån (avslutat dec 2020, finansierat av RUN) 

Projektet arbetade med att stärka samverkan kring yrkesutbildning och validering på 

vuxenutbildningarna i Skaraborg i syfte att öka individens möjligheter till en varaktig etablering på 

arbetsmarknaden. 

 

Framtid 

Skaraborgs arbete med fullföljda studier koncentreras ytterligare. Lärdomar och resultat kommer att 

inhämtas och spridas i flera sammanhang under våren.  

Styrgrupperna arbetar intensivt utifrån de politiska uppdragen kring dimensionering och obehöriga 

elever. 
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Nätverksstrukturen i Utbildning Skaraborg gynnar samverkan och vi kan se att det är en bra grund för 

samordnade insatser. Förändringsledarskap är även fortsatt temat som genomsyrar de konferenser 

och dyl. som anordnas av skolcheferna.  

Lärarutbildningen som bedrivs av Högskolan i Borås med Campus på Högskolan i Skövde, fortsätter 

med intag varje januari. Samarbetet med Högskolan i Borås ökar i såväl etablerade som nya frågor. 

 

Välfärdsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Inom välfärdsområdet har kommunernas verksamheter upplevt stora utmaningar på grund av den 

pågående pandemin. Personalresurserna har varit ansträngda och det har krävt ett stort 

samordningsansvar. Skaraborgs Kommunalförbund har bistått med samordning i den 

samverkansstruktur som Välfärdsområdet ingår i, såsom omställning av arbetssätt, provtagning, 

vaccinering m m. Konsekvenser av detta har varit att ställa om inriktningen på en tjänst inom 

Välfärdsgruppen till att samordna i frågor mellan Skaraborgs 15 kommuner, Västra Götalands 49 

kommuner och Regionens hälso- och sjukvård.  

Vid Socialchefsgruppens planeringsdagar reviderades de fokusområden som ligger till grund för 

verksamhetens årsplan. Prioriterade samverkansområden för 2021–2023 är kunskapsstyrning, 

psykisk hälsa, vårdsamverkan, nära vård, e-hälsa och välfärdsteknik, personal- och 

kompetensförsörjning samt gemensamma avtal och gemensam drift.  Vidare fördes diskussioner om 

hur kommunerna avser hantera olika riktade statliga medel.   

Strax innan årsskiftet 2021 har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gått ut med ett erbjudande 

inom området kunskapsstyrning. Erbjudandet till kommunerna handlar om att sluta ett sjuårigt avtal 

för Nationella Yrkesresor. Yrkesresorna är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som 

syftar till att ge hög och likvärdig kvalitet med målet att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft 

och kompetens att utveckla socialtjänsten. Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska 

utbildningsträffar som anordnas regionalt. Ställningstagande pågår och Skaraborgs kommuner har 

uttalat sig positiva till konceptet.  

Ny organisationsstruktur i samband med att ”Kraftsamling VGR 2018–2020” upphör. Beslut avseende 

”Digital verksamhetsutveckling” fattades under hösten kring att de medel som finansierat delregional 

satsning inom eHälsa nu styrs om för att fokusera på samtliga kommuner i Västra Götaland. I 

samband med detta gavs de delregionala resurserna möjlighet att genomgå en verksamhetsövergång 

till VästKom. Detta innebär att den delregionala resurs som benämnts “Utvecklingsledare eHälsa” 

upphörde vid årsskiftet för att istället ge rum för regionala Digitaliseringsstrateger. Utvecklingsledare 

eHälsa flyttas från delregional/ Skaraborgsnivå till regional nivå via VästKom, vilken även i 

fortsättningen kommer ha ansvar för den delregionala förankringen och dialogen i Skaraborg samt 

fokus på digitalisering inom vård och omsorg. 
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Länsgemensamt arbete 

En länsgemensam riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) har antagits och implementering 

pågår ute i kommunerna. Utbildningar har genomförts riktat till berörda chefer inom välfärdsområdet 

för såväl region som kommun.  

Handlingsplan Psykisk hälsa 2021–2022 har antagits för Västra Götaland och är ute för 

ställningstagande i respektive kommun. Vidare har det under 2020 pågått flera utvecklingsarbeten, 

såväl på länsnivå som Skaraborgsnivå med koppling till handlingsplanen. Ett länsgemensamt 

inriktningsdokument, Organiserat Integrerat arbete, har antagits för Västra Götaland och är ute för 

ställningstagande i respektive kommun.  

En regional handlingsplan för Suicidprevention har antagits för Västra Götaland och är ute för 

ställningstagande i respektive kommun.  Arbete med suicidprevention genomförs delregionalt där 

arbetet omfattar såväl kommunernas arbete med suicidprevention och suicidprevention i 

vårdsamverkan och innehåller bland annat en plan för att göra gemensamma händelseanalyser efter 

suicid. 

Under året har ett gemensamt arbete i länet påbörjats för att ta fram en målbild och färdplan för 

området hälsa, vård och omsorg som beskriver hur vi i samverkan förflyttar oss till en god och nära 

vård i Västra Götaland. Färdplanen ska vara gemensam mellan länets kommuner och Västra 

Götalandsregionen. Färdplanen ska innehålla de områden där samverkan bidrar till en förbättring av 

vården nära invånarna. I arbetet ingår även en översyn av lednings- och samverkansstrukturen på 

länsgemensam samt delregional vårdsamverkansnivå samt revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet 

samt underavtal och överenskommelser. En organisation har utformats och representanter från 

Skaraborg finns utsedda att delta. 

Under året har ett länsgemensamt arbete genomförts för en övergång till gemensamt IT-stöd för 

hantering av avvikelser i samverkan. Kommunerna i Skaraborg har efter årets slut helt övergått till IT-

stödet. 

På grund av den rådande pandemin har länsgemensamma grupper för samordning och för 

framtagande av gemensamma styrande dokument kring bland annat vårdhygien, smittspårning, 

provtagning, vård av patienter med covid-19 och rehabilitering efter covid-19, skett löpande under året 

och med snabb beslutshantering för att säkerställa vården av patienter och vårdarbetet för vård och 

omsorgspersonal. Under hösten har även arbete för att säkerställa vaccinationerna mot covid-19 

startat upp gemensamt i länet. 

Övriga länsövergripande händelser att belysa är: 

• Länsgemensamma riktlinjer och rutiner samt vägledning kopplat till Pandemin är framtagna i 

samverkan. 

• Deltagande i framtagande av länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning, VFU för 

Regionen, kommunerna och lärosätena i Västra Götaland.  
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• Överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa” har antagits för Västra Götaland och 

är nu ute för ställningstagande i Skaraborgs kommuner.   

• Länsgemensam ”Riktlinje för medföljande personal till sjukhus” har antagits under hösten. 

• Länsgemensam överenskommelse för omhändertagande av avlidna mellan Västra 

Götalandsregionen och länets kommuner är framtagen i samverkan och förbereds för att skickas 

ut på remiss. 

• Riktlinje ”Oro för väntat barn” har antagits i Västra Götaland och implementering pågår i 

Skaraborgs kommuner.  

Skaraborg 

Med utgångspunkt i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har vårdsamverkans 

styrgrupp i Skaraborg beslutat att särskilt fokus ska ligga på SIP, Barn/Unga, Samsjuklighet, 

Suicidprevention och Samverkanskompetens. Till detta hör att en studie nu är pågående för att se hur 

samverkan fungerar för personer med samtidig psykisk ohälsa och beroende. Medel används också för 

att kartlägga, föreslå och eventuellt starta upp integrerad/e verksamhet/er i Skaraborg. 

Vidare har olika rutiner tagits fram så som kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet, rutin för 

arbete enligt Lagen om Omhändertagande av Missbrukare, LVM. 

Efter beslut i Socialchefsgruppen har projektet “Vårdens medarbetare” startat under året med fokus på 

att stödja kommunerna genom att bland annat samordna kommunernas behov av 

kompetensutveckling och kompetensförsörjning särskilt riktat på legitimerad personal. 

Socialcheferna har även beslutat om en gemensam utbildning riktad till medarbetare inom 

Välfärdssektorn i Skaraborg avseende Individbaserat Systematisk Uppföljningsarbete (ISU). Planeras 

genomföras 2021. 

Målgrupp Barn och Unga 

• Fokusering på de processer som är kopplade till Handlingsplan psykisk hälsa och då särskilt på 

överenskommelsen “Samverkan för barns och ungas hälsa” för barn och unga 0–20 år. Den 

överenskommelsen ersätter tillsammans med ny SIP-riktlinje tidigare Västbus. 

Implementeringsarbetet fortsätter 2021. 

• Nytt avtal har tecknats med GR gällande Yrkesresan Barn och Unga som är ett koncept för 

kompetensutveckling för handläggare inom socialtjänsten.  

• Arbete har påbörjats för ökad samverkan mellan socialtjänst och skola på Skaraborgsnivå  

• Föräldraskapsstöd har stått i fokus i vår samverkan med Länsstyrelsen, Skaraborgs enheten – 

sektor social hållbarhet samt Kunskapsutveckling på Skaraborgs Kommunalförbund.  

• Tidiga samordnade insatser, samverkanskompetens samt föräldraskapsstöd. Vi har samverkat 

med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden kring ett projekt vid namn SAMBU (SAMverkan för Barn 

och Unga) med fokus på att få till samverkan och tidiga samordnande insatser i varje geografisk 

kommun.  

• Lokal samverkan i respektive kommun - dessa grupper kallades tidigare lokal samverkansgrupp 

men har under året bytt namn till Partssamverkan. Vi genomförde under året en första konferens 
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riktad just till Partssamverkansgrupperna med en förhoppning om att det var starten på en ny 

tradition med årligt återkommande konferenser.   

Målgrupp Funktionsnedsättning 

• Arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling utifrån behovet av kompetent 

personal inom ett område som ställer särskilda krav på medarbetarna. Extra fokus på arbetet kan 

göras genom ett tjänsteköp på 20%.  

• Två kommuner (Skövde och Lidköping) har under året arbetat med ett digitalt stöd för 

systematiskt uppföljningsarbete. Kommunerna ser vinster för den enskilde och för personerna 

runt hen och planerar att fortsätta. Uppföljning planeras under 2021.  

• Samverkansdialog har inletts med psykosavdelningen, Skaraborgs Sjukhus (SkaS), i syfte att 

underlätta samverkan genom kunskap och att eventuellt hitta samverkanslösningar. 

• Juridisk handledning för LSS-handläggare har genomförts även 2020 och har fungerat väl även 

genom digitala möten. 14 kommuner deltar. Resultatet är ökad rättssäkerhet i 

myndighetsutövning och, enlig bedömning från deltagarna, ekonomisk besparing.   

Målgrupp Psykisk hälsa vuxna, missbruk/beroende 

• Metodstödjarnätverken har fortsatt sitt arbete och har identifierat utbildningsbehov och tagit fram 

planer för viss utbildning. Målet är att kunna erbjuda och kvalitetssäkert använda evidensbaserade 

metoder på ett anpassat sätt. 

• Metodstödjarnätverken har också identifierat behov av systematiskt uppföljningsarbete för att 

kunna följa upp det arbete man gör. En modell som nätverket valt att arbeta vidare med en modell 

är ASI-Ubåt som har stöd i Nationella Riktlinjer.  

• Nätverket har inlett en samverkansdialog med enhetschefer för den psykiatriska slutenvården 

vilket förväntas leda till ökad samverkanskompetens och kunskap hos båda parter till gagn för den 

enskilde. 

• Nätverkets representanter har deltagit i regionalt utvecklingsarbete (översyn av Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, framtagande och implementering av Vård- och Insatsplaner, inventering av 

samsjuklighetsinsatser med mera) och i delregionalt utvecklingsarbete samsjuklighet, 

suicidprevention, SIP med mera).   

• En partsgemensam rutin för kostnadsfördelning vid planering utanför hemmet har tagits fram och 

tvister om kostnadsfördelning har omhändertagits. 

• Samverkansgruppens handlingsplan fokuserar på de arbeten som görs inom ramen för 

Handlingsplan Psykisk Hälsa. Utvecklingsledare vuxna är tillsammans med ett processtöd från 

primärvården ansvarig för samordning av aktiviteter kopplade till handlingsplanen och beslutade 

av vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp. Det har medfört planering och förankring av 

aktivitetsplaner, samt uppföljning och redovisning. Inom samverkansgruppen initierades i slutet 

av året en dialog för att identifiera och åtgärda samverkansproblem. Dialogen påbörjas tidigt 2021. 

• Under året har arbete gjorts för att informera och stödja de lokala samverkansgrupperna 

(Treparter). På grund av pandemin ställdes dock Trepartskonferens 2020 in. 

Målgrupp Äldre 
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• Nätverken har till stor utsträckning behövt sätta planerat utvecklingsarbete åt sidan för att 

fokusera på pandemin.  

• Regelbundet under hela året har kommunerna tillsammans med både primärvård och sjukhus i 

Skaraborg genomfört dialogmöten för att möta behovet av korttidsplatser och samverka kring 

patienter med covid-19. 

• Deltagit i framtagande av länsgemensamma dokument  

• Besöksförbud på särskilda boende 

• Bemötande av oro bland personal 

• Personalbemanning 

• Planering och genomförande av provtagning covid-19 på patienter/vårdtagare inom kommunal 

vård och omsorg 

• Smittspårning och begränsning av smittspridning 

• Organisering av egentest för medarbetare 

• Tillgång till skyddsmaterial med anledning av pågående pandemin 

• Äldrenätverket genom Skaraborgs Kommunalförbund har identifierat ett gemensamt behov av 

satsningar på handledning för biståndsbedömare inom Socialtjänstlagen (SoL ) och planerar för 

gemensamt genomförande under 2021. 

• Erfarenhetsutbyten har skett bl.a. kring äldreomsorgslyftet och projekt kring arbetstid.  

• Ny form för arbetet inom närsjukvårdsteam har påbörjats. Tid har lagts på samordning och 

implementering i hela Skaraborg. Teamet utför medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser 

under kortare period eller som enstaka insats. Sedan tidigare finns de palliativa teamen som utgår 

från sjukhuset och i samverkan med kommunerna säkerställer den palliativa vården i hemmet. 

• Kommunerna och primärvården arbetar tillsammans i mobila hemsjukvårdsläkarteam kring 

individer med kommunal hälso- och sjukvård. Syftet med hemsjukvårdsläkarteam är att möta 

framförallt de mest sjuka äldre och multisjuka oavsett ålder i den nära vården. På så sätt kan 

behovet av oplanerade besök och inläggningar på sjukhus begränsas. Tillgången av läkare är 

varierande mellan kommunerna och har därför varit en återkommande prioriterad fråga som 

kommer att fortsätta att följas upp. 

• Under året har även en rutin kring direktinläggning på sjukhus prövats. Rutinen har tagits fram i 

samverkan och är främst för individer med kommunal hälso- och sjukvård. Arbetssättet har inte 

kunnat utvärderats som tänkt pga att pandemin påverkat möjlighet att prova rutinen ordentligt. 

• En genomlysning har genomförts av den medicinska vårdplan som är framtagen i samverkan i 

Skaraborg. Dokumentet innehåller en individuell vårdplan vilken ska ge vägledning för rätt 

bedömning när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar. En ny version är under 

framtagande.  

• Beslutsstödet BViS är implementerat i de flesta kommuner sedan tidigare men användningen är 

fortsatt låg trots information och utbildningsinsatser i slutet av föregående år. 

Samverkansgruppen har även fortsättningsvis BViS som en prioriterad fråga med målet bättre 

följsamhet. 

Fokusområde E-hälsa 

• Med anledning av pandemin har inplanerat arbete gällande digitalt ledarskap samt 

nyttorealisering uteblivit då resurser har varit tvungna att omprioritera.  
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• Efter beslut om resursförflyttning avseende samordning av eHälsa och Digitalisering från 

Skaraborgs Kommunalförbund till Västra Götaland och VästKom har Socialchefsgruppen i 

Skaraborg beslutat omstrukturera eHälsonätverket i Skaraborg.  

• Den regionala digitaliseringsstrategen ska vid behov medverka i Socialchefsgruppens möten 

framledes och socialcheferna omhändertar de regionala och nationella initiativen inom 

eHälsoområdet för spridning till sina respektive kommuner.  

• En digital plattform för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning har upprättats och ägs i nuläget 

av e-hälsokontaktpersonerna på Skövde kommun. 

• Under året har fokus legat på följande större frågor/projekt: 

• Säker Digital Kommunikation (SDK, även kallad ”fax-dödaren”) 

• Kommunernas nytta med Inera 

• Kommunerna på 1177.se 

• Kommunala E-tjänster 

• Regionala öppna data plattform 

• Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM) 

• Dialog med Göteborgs stad kring gemensam upphandling/upphandlingsunderlag för 

verksamhetssystem inom socialtjänsten 

• Dialog med SKR kring gemensam upphandling för verksamhetssystem inom kommunal vård och 

omsorg 

• Välfärdsteknik i samverkan - jämlik och god tillgång till välfärdsteknik för samtliga kommuner och 

regionen 

• Diskussionsunderlag kring interoperabilitet – Hur ser de 49 kommunerna på framtiden kring 

informationsdelning via platform/verksamhetssystem inom vård och omsorg? 

• Skapa förståelse för digitaliseringen inom vård och omsorg – Medverkan på SKR nätverk och 

delregionala verksamhetsnätverk 

• Vinnova ansökan rörande testbäddar tillsammans med Högskolan i Skövde 

Framtid 

Den demografiska utvecklingen har sedan många år nämnts som stora utmaningar inom 

Välfärdssektorn. Pågående pandemi med dess konsekvenser är idag svåra att överblicka men kommer 

påverka den framtida utvecklingen inom välfärdsområdet. Samverkan och samordning är viktiga 

hörnstenar för att klara kommande utmaningar. Detta gäller såväl nationella, regionala som lokala 

plattformar. 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) är ute på remiss och förväntas träda i kraft 

i januari 2023. Lagförslaget handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande 

planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla 

insatser utan föregående behovsprövning. Den nya lagen kommer innebära omställning av arbetssätt i 

kommunerna.  

Kompetensförsörjning inom välfärdsområdet är en påtaglig verksamhetsfråga. Gemensamma 

ansträngningar behöver göras för att attrahera, utveckla och behålla personal inom fler områden för 
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såväl grundutbildad som personal med akademisk utbildning. För att klara utmaningarna måste en 

bred samverkan och prioritering ske av alla inblandade aktörer.  

Strukturerna för kunskapsstyrning är komplicerade och föränderliga. För att förstå komplexiteten 

behövs stöd, styrning och förfining av processer. Ett fortsatt arbete kommer ske med gemensamma 

utbildningar som bidrar till gemensam kunskap, och då även tillsammans med andra huvudmän som 

har i uppdrag att verkställa välfärdsuppdraget. I det fall Skaraborgs kommuner beslutar teckna avtal 

gällande nationella yrkesresor kommer en plan för genomförande på regional nivå behöva utformas.  

Utveckling av Nära Vård i samverkan syftar till att invånare ska få en god, nära och samordnad vård 

och omsorg där den enskilde har en stor delaktighet. Stort fokus kommer framledes ligga på 

samverkan med primärvård och specialistvård för att utveckla den nära vården. Till detta följer 

revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal samt översynen av gemensam lednings- och 

samverkansstruktur. 

Utifrån den nationella överenskommelsen för psykisk hälsa skapas förutsättningar för ett långsiktigt 

arbete och ett gemensamt ansvarstagande. Särskilt fokus ligger på ett samsjuklighet/ integrerat 

arbetssätt, suicidprevention, barn och ungas hälsa, Samordnad Individuell Plan (SIP), och 

samverkanskompetens.  

Ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att förbättra välfärden genom ökad kvalitet, 

tillgänglighet, effektivitet och bättre arbetsmiljö. Nationellt pågår satsningar för inom område eHälsa 

och digitalisering. För att bidra till ökad utvecklingstakt ska kommunalförbunden i Västra Götaland 

tillsammans med VästKom stödja kommunerna i arbetet med digitalisering med särskilt fokus på 

samverkan på regional och nationell nivå.  

Fokus ligger även på att inhämta erfarenheter från omvärlden för att få inspel på gemensamma 

driftsformer som bidrar till effektivisering. Till detta hör att löpande informera om aktiviteter som 

pågår inom Skaraborgs kommuner och därmed beakta möjlighet/behov att upprätta samverkan inom 

fler områden för gemensam drift, avtal med mera.  

 

 

 

 

 

 

 



41 

Bilaga: Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2020 

 

 
Valberedning: 

Ordinarie    Ersättare  
Marie Ekman, Skövde ordf.     Lena Sjödahl, Falköping 
Per Gunnarsson, Vara vice ordf   Maria Radivoj, Essunga 
Marita Bengtsson, Lidköping   Jan-Olof Bohlin, Skara  
Linn Brandström, Töreboda                                                            Per-Arne Brandberg, Gullspång 
Britt-Marie Sjöberg, Hjo                    Anne-Marie Wahlström, Tibro 
 
   
Revisorer: 

 
Elof Jonsson, Vara, ordförande 
Per-Olof Ekholm, Hjo 
Eva Reinhold, Lidköping 
 
Direktion: 

Ledamot    Ersättare  
Katarina Jonsson, Skövde, ordf   Johan Ask, Skövde 
Jonas Sundström, Lidköping    Rasmus Möller, Lidköping  
Catarina Davidsson, Karlsborg    Jonas Davidsson, Karlsborg 
Anna-Karin Skatt, Tidaholm    Runo Johansson Tidaholm 
Daniel Andersson, Essunga   Niclas Eringsfors, Essunga (ej maj-september 2020 
    Peter Andreasson, Essunga (maj- september 2020) 
Adam Johansson, Falköping    Ingvor Bergman, Falköping  
Kent Larsson, Grästorp   Petter Johansson, Grästorp 
Carina Gullberg, Gullspång   Björn Thodenius, Gullspång 
Susanne Andersson, Götene    Åsa Karlsson, Götene 
Catrin Hulmarker, Hjo   Pierre Rydén, Hjo 
Johan Abrahamsson, Mariestad    Ida Ekeroth Clauson, Mariestad                                                                                                                                        
Ylva Pettersson, Skara   Fredrik Nordström, Skara  
Rolf Eriksson, Tibro   Per-Olof Andersson, Tibro 
Bengt Sjöberg, Töreboda                            Karin Arvidsson, Töreboda 
Gabriela Bosnjakovic, Vara (fram till oktober 2020) Fredrik Nelander, Vara 
Lars Gezelius (från oktober 2020 och framåt) 
   
 

Adjungerade Direktionen, Tillväxtmedel 

Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige  
Mats Jägstam, Högskolan i Skövde  
Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg  
Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren 
Petra Wirtberg, LRF 
 

Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse: 

Katarina Jonsson, Skövde 
Jonas Sundström, Lidköping  
Anna-Karin Skatt, Tidaholm  
Johan Abrahamsson, Mariestad  
 
VästKom, ombud till stämman  

Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie 
Fredrik Nordström, Skara, ersättare 
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Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma: 

Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie 
Fredrik Nelander, Vara, ersättare 
 
Gryning Vård AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 
 
Gryning Vård AB, Styrelse 
Ylva Morén, Vara  
 
Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma: 

Bengt Sjöberg, Töreboda ordinarie 
Rolf Eriksson, Tibro ersättare 
 
Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 
 
Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter 

Åsa Karlsson Götene, ordinarie 
Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare 
Per-Olof Andersson, Tibro, ordinarie          
Adam Johansson, Falköping, ersättare 
 
Brottsförebyggande rådet 

Catrin Hulmarker, Hjo 
Johan Ask, Skövde 
Daniel Andersson, Essunga 
Karin Arvidsson, Töreboda 
 
Gothia Intresseförening 

Fredrik Nordström, Skara  
 
Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer 

Fredrik Nelander, Vara 
 
Laxfond Vänern 

Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie 
Björn Thodenius, Gullspång, ersättare 
 
Politisk Samverkan Skaraborg (PSS) 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 
 
Skaraborgs Föreningsarkiv 

Susanne Andersson, Götene 
Runo Johansson, Tidaholm, ersätter  
 
Delregionala Kollektivtrafikrådet (DKR) 

Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:  
Katarina Jonsson, Ordförande 
Jonas Sundström, vice Ordf. 
Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda kommunen i 
DKR. 
Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka.
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Förbundsordning för  

Skaraborgs Kommunalförbund  

 

 

Antagen i Skaraborgs Förbundsfullmäktige 2019-05-24 

Ersätter tidigare förbundsordning, från 2017-09-26 

Fastställd av kommunfullmäktige i; 

Essunga kommun, 2019-04-08 

Falköpings kommun, 2019-04-29 

Grästorps kommun, 2019-04-29 

Gullspångs kommun, 2019-04-29 

Götene kommun, 2019-03-25 

Hjo kommun, 2019-03-21 

Karlsborgs kommun, 2019-03-25 

Lidköpings kommun, 2019-03-25 

Mariestads kommun, 2019-03-25 

Skara kommun, 2019-04-29 

Skövde kommun, 2010-03-25 

Tibro kommun, 2019-03-25 

Tidaholms kommun, 2019-03-25 

Töreboda kommun, 2019-03-25 

Vara kommun, 2019-03-25 

 

  



 

 
 
Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund,  
antagen av förbundsfullmäktige 2019-05-24 Sid 2 
 

Förbundsordning 

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser;  

§ 1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Skaraborgs Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte 

i Skövde. 

Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen (Sjuhärads Kommunalförbund), 

Fyrbodals Kommunalförbund och Göteborgsregionen är medlemmar i Västsvenska 

Kommunförbundens Samorganisation (VästKom).  

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Tidaholm, Töreboda och Vara.  

§ 3 Ändamål 

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att 

främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att 

stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och 

samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala 

självstyret.  

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor.  

• Verksamhetsstöd och intressebevakning.  

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.  

Förbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden.  
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§ 4 Varaktighet 

Förbundet är bildat tills vidare.  

§ 5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion som är tillika 

förbundsstyrelse.  

Förbundsdirektion (Direktion)  

Direktionen skall bestå av femton ledamöter och femton ersättare. Ordinarie ledamöter 

skall vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare skall vara 

varje medlemskommuns oppositionsföreträdare, så att kommunledningarna 

representerar respektive kommun.  

Mandattiden för direktionen skall vara fyra år och räknas från och med den 1 januari 

året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.  

Om ledamot eller ersättare i direktionen avsäger sig uppdrag under löpande 

mandatperiod äger direktionen, efter förslag från den medlemskommun som 

ledamoten/ersättaren representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare (s k fyllnadsval).  

För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje mandatperiod 

därutöver besluta att adjungera ledamot i medlemskommunens kommunstyrelse, som 

företräder parti som inte är representerat i direktionen. En adjungerad företrädare har 

yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.  

Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av 

beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och 

andra arbetsformer, och kan inrätta egna organ med representanter utsedda av 

medlemskommunerna.  

Direktionen skall inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de 

bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

Presidium  

Direktionens ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice 

ordförande utgör presidiet som leder direktionens arbete och representerar förbundet 

utåt i de fall direktionen ej beslutat annat.  
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§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 

Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, 

medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.  

Direktionen skall få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet.  

Direktionen utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i.  

§ 7 Revision 

Förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för 

medlemskommunerna. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna 

och ersättarna i förbundsfullmäktige. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt 

upphör under mandatperioden förrättas fyllnadsval så snart som möjligt. 

Revisionsberättelse och delårsrapport  

Revisorerna ska senast före mars månads utgång avge revisionsberättelse över 

verkställd granskning till var och en av medlemskommunerna. Revisorernas berättelse 

ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. 

Kritik får upptas även till följd av förhållanden som inte föranleder anmärkning.  

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd 

granskning.  

§ 8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av;  

• ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsstyrelsen, 

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, 

samt, 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.  

§ 9 Närvaro och yttranderätt 

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

Ordförande utser dock föredragande på möten.  
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§ 10 Förbundskansli 

Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under direktionen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en 

förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

Förbundsdirektören ska årligen besöka medlemskommunerna för att delta under 

kommunstyrelsens sammanträde, i syfte att ha dialog om förbundets verksamhet. 

§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 

tillkännagivanden skall anslås på förbundets elektroniska anslagstavla på webbplatsen 

www.skaraborg.se.  

§ 12 Finansiering av verksamheten 

Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 

täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas 

mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive 

medlemskommun. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året före 

verksamhetsåret.  

§ 13 Andel i förbundets tillgångar och skulder 

Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till 

invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. 

Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet 

skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av 

förbundets samlade tillgångar vid likvidation.  

§ 14 Budget 

Direktionen skall årligen fastställa en budget för förbundet, efter att ha analyserat 

erforderligt ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser för avgiftsnivån. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret, samt 

förslag till förbundsavgift, och även ge en utblick mot den kommande treårsperioden. 

Direktionens beslut om budget skall delges medlemskommunerna senast under 

september månad året före verksamhetsåret.  
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§ 15 Årsredovisning och budgetuppföljning 

Direktionen skall senast den sista februari ha upprättat förslag till årsredovisning för 

det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive 

medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  

Direktionen skall fastställa en arbetsordning som reglerar rapportering till 

medlemskommunerna, löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande 

av internkontroll.  

§ 16 Lån, borgen mm 

Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan 

medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.  

§ 17 Kommunernas rätt att ta ställning  

Medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i 

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

§ 18 Ersättning för förtroendeuppdrag 

Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra 

ersättningar för uppdrag i kommunalförbundet. Dock skall förbundet svara för 

ersättningar till ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice 

ordförande i direktionen, samt till revisorerna. Direktionen beslutar om ersättning till 

förtroendevalda på förslag av valberedningen.  

§ 19 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen 

som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för 

beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner godkänt ansökan 

genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemskommunerna.  

§ 20 Utträde ur förbundet 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli och 

uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid 

utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den 

utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar 

och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet. Vid 
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utträde skall de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i 

förbundsordningen som föranleds av utträdet. Kan de inte enas skall förbundet 

upplösas. När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för 

förbundets skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande 

medlemmen och de kvarvarande medlemmarna.  

§ 21 Likvidation av förbundet 

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen 

inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 20 § första stycket är till ända, så skall förbundet 

omedelbart träda i likvidation. Förbundet skall 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 samlade tillgångar skall den i 13 § angivna fördelningsgrunden 

gälla.  

När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. 

Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.  

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig 

förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör 

likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt 

eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för 

hela likvidationen.  

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

medlemskommuner är förbundet upplöst.  

En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 

direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det 

slutredovisningen delgavs medlemmen.  

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan 

väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 

likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas.  
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När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av 

medlemmarna som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.  

§ 22 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna 

inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.  

§ 23 Ändringar av förbundsordningen 

Denna förbundsordning ändras genom samstämmiga beslut av fullmäktige i varje 

medlemskommun.  



 

 

Instruktion för förbundsdirektören i 
Skaraborgs Kommunalförbund  

 

§ 1. Förbundsdirektören utses av direktionen och har det övergripande ansvaret för ledning av 

förbundets verksamhet och dess löpande förvaltning, samt har den ledande ställningen bland de 

anställda.  

§ 2. I förbundsdirektörens övergripande uppdrag ingår att;  

• klargöra principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll samt 

hantera och samordna förbundets strategiska frågor 

• fastställa en ledningsorganisation och verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och 

ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 

• leda, samordna och utveckla förbundets verksamheter så att de bedrivs effektivt och i 

enlighet med politiskt uppsatta mål och politiska beslut, samt att ta egna initiativ för att 

uppnå dessa mål och beslut 

• bygga upp och stärka de relationer som har betydelse för Skaraborgs utveckling 

 § 3. Förbundsdirektören tillser att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunallagen, 

förbundsordningen, verksamhetsinriktning och budget, riktlinjer och anvisningar som 

direktionen meddelar, samt i övrigt enligt för förbundets verksamhet gällande bestämmelser.  

§ 4. Förbundsdirektören ska sörja för att förbundets bokföring fullgörs i enlighet med lag och att 

medelsförvaltningen sköts på ̊ ett betryggande sätt.  

§ 5. Förbundsdirektören ska hålla direktionen fortlöpande informerad om verksamheten, dess 

utveckling och resultat, samt om händelser av väsentlig betydelse för förbundet. 

Förbundsdirektören ska arbeta fram förslag till direktionen på verksamhetsinriktning och 

budget, delårs- och årsbokslut samt förslag till beslut i de övriga frågor som ankommer på ̊ 
direktionen.  

§ 6. Förbundsdirektören ska ha de befogenheter som följer av delegationsordning fastställd av 

direktionen, om sådan finns. I viktiga frågor samråder förbundsdirektören med styrelsens 

ordförande. 

§ 7. Förbundsdirektörens reseräkningar, utlägg och representation attesteras av ordföranden 

eller av en av vice ordförandena.  

Instruktionen gäller från 2020-05-08 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 98                                                   Dnr 2021/00176  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet  Norra Skaraborg 2020 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg för verksamhetsåret 2020.    

Jäv 

Anette Karlsson (M) 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 9 februari 2021 och ansåg där att årsredovisningen ger en rättvis 
och beskrivande bild av verksamheten under år 2020. 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, 
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2020. 

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. 

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

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

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 § 142/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2020. 

Revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg. 

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2020 inom Samordningsförbundet 
i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2021. 

Protokollsutdrag styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2021-02-09, § 5 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg annica.gustavsson@gullspang.se) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Kommunrevisionen) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för ledamöterna 
i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet  
Norra Skaraborg 2020 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 och beslutar att 

bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för 

Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2020.            

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 9 februari 2021 och ansåg där att årsredovisningen ger 

en rättvis och beskrivande bild av verksamheten under år 2020. 

 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat 

årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för 

verksamhetsåret 2020. 

 

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 
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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 

och de har tillstyrkt att resultaträkning och balansräkning för förbundet 

fastställs. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06 
 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2020. 

 

Revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet Norra 

Skaraborg. 

 

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2020 inom 

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 

2021. 

Protokollsutdrag styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2021-
02-09, § 5 
         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunrevisionen  
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Sektor ledning 

Administrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 och beslutar att bevilja 

ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet 

Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2020.  

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 9 februari 2021 och ansåg där att årsredovisningen ger en rättvis och 

beskrivande bild av verksamheten under år 2020. 

 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, 

räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2020. 

 

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 
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redovisning och god redovisningssed. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 

med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda och de har tillstyrkt att 

resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020.  

Underlag för beslut 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2020. 

 

Revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg. 

 

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2020 inom 

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2021. 

Protokollsutdrag styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2021-02-

09, § 5 

 

Administrativ chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Ekonomichef Christina Olsson 

Kommunrevisionen 
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 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet Norra Skaraborg, har PwC granskat förbun-
dets verksamhet för 2020. 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 2020, 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 2020 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 2020 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 2020 ett utfall för året 
på ett planerat underskott på - 22 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 underskott på - 22 tkr. Resultaträk-
ningen är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s femte kapitel och redovisar enligt förbundet samtliga 
intäkter och kostnader för året. Förbundet hade i budget för 2020 budgeterat med ett underskott på 
342 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 - 22 
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 ökat jämfört med föregående år även 
de likvida medlen har ökat. De korta skulderna har också ökat. 

Det egna kapitalet uppgår till 429 tkr på balansdagen. Soliditeten, som anger hur stor del av för-
bundets tillgångar som finansierats med eget kapital, har minskat och uppgår per balansdagen till 
28 % (38 %).  Det egna kapitalets motsvarar 12 % (13 %) av erhållna medlemsbidrag för 2020 
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.  

5.2. Internkontrollplan 
Förbundet har under 2020 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 2020 har fastställts 
av styrelsen. Av verksamhetsplanen framgår bl. a. övergripande mål, verksamhetsmål, individuella 
samt finansiellt mål. 

Inför 2021 har de tre samordningsförbunden och dess medlemskommuner enats om att slå sam-
man de tre förbunden till ett gemensamt samordningsförbund. Under 2020 har de tre förbundens 
presidier samt ytterligare tre kommunala representanter, tillsammans med inhyrd konsult, utgjort 
en styrgrupp för samgåendet. Tidigt beslutades att det västra förbundet skulle vara det förbund 
som skulle vara kvar och att det norra och östras medlemmar skulle övergå till det västra som vid 
samgåendet den 1 januari 2021 bytte namn till Samordningsförbundet Skaraborg.  

Under 2020 har förbundet bedrivit följande projekt: Pre-rehab i Mariestad, Töreboda och Gull-
spång, Arbetsförmågeutredning Mariestad och Töreboda, Ett friskare MTG, Ung Arena 9,2, KUR 
kompetensutveckling, Stoppa våldet, och Arbetsförberedande Sötåsen.  



 

5 
 

 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. 

Styrelsens uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässigt resultat bedömer vi vara tillräcklig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-03-25 
 
 
 
 
 

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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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Norra Skaraborg, org. nr 222000-2345 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 
Fullmäktige i Västra Götalandsregionen 
Fullmäktige i Mariestads kommun 
Fullmäktige i Töreboda kommun 
Fullmäktige i Gullspångs kommun 
 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

DocuSign Envelope ID: 176F4FF1-21C0-4CA8-BCD0-919B8C8CF3B9
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Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi 
ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg för år 2020. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Norra Skaraborgs samordningsförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

DocuSign Envelope ID: 176F4FF1-21C0-4CA8-BCD0-919B8C8CF3B9
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Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Skövde den 29 mars 2021 

 

 

Ulla Göthager   Lena Garre 
Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor 
Västra Götalandsregionen  Mariestad, Töreboda och Gullspång kommuner 

 

 

Lisa Tenggren 
Auktoriserad revisor 
KPMG AB 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 99                                                   Dnr 2021/00188  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst 2020 

  

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 2020.       

Jäv 

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

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva 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 2020.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Direktionen 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda 
ledamöterna i direktionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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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 § 170/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020 

Protokollsutdrag från direktionen, § 431 - Årsredovisning 2020. 

Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2020 

Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsberättelse för år 2020  

Förbundsordning 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterad 2021-03-26 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tolkförmedling Väst kontakt@tolkformedlingvast.se) 
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(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommunrevisionen)  
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i 
Tolkförmedling Väst 2020 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen 
för Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2020.             

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 2020.  
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för 
verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, 
mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling 
Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
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Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som direktionen uppställt. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för 
de enskilda ledamöterna i direktionen.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 
 
Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020 
 
Protokollsutdrag från direktionen, § 431 - Årsredovisning 2020. 
 
Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2020 
 
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2020 
 
Revisionsberättelse för år 2020  
 
Förbundsordning 
 
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterad 2021-03-26         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 

Tolkförmedling Väst 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Kommunrevisionen  
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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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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, 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. 

                                                 
1 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.” 

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. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal 
nyckeltal.  
 
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt 
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad 
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning 
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige. 
 
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten 
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt. 
 

Förbundet (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 195 487 220 370 203 940 186 901 193 198 

Verksamhetens kostnader -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 -190 564 

Årets resultat 3 465 5 867 5 295 79 2 344 

Soliditet (%) 53 % 49 % 48 % 43 % 42 % 

Nettoinvesteringar 10 086 3 031 0 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
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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 fyra 
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten 
genomförts på distans. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 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 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 2 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 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (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 Christina Nilsson (KD), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Ulf Genitz (C), 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 

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas 
verksamheter och därmed deras tolkbehov.  

 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har 
minskat jämfört med föregående år och är nu 
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt 
kopplad till det nya verksamhetssystemet som 
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under 
införandefasen som förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har 
bidragit till den lägre tillsättningsgraden. 
 

 

  

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2020 316 000 99,0 % 

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 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 
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Tolkar och översättare 
Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar 
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även 
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de 
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2020 1 204 94 29 294 63 

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 50 språk för tolkar respektive 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2020 93 55 % 63 25 

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 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020 
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som 
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat 
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat 
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar. 
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk 
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som 
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en 
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även 
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.  
 
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört 
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins 
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och 
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i 
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar 
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och 
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter 
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att 
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30 
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en 
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av 
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå. 
 
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-
teamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av 
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80 
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska 
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning 
på distans. 
 
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri 
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd. 
 
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta 
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer 
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning. 
 
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under 
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten. 
 

Kunder  
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 
kunder. Den 31 december 2020 hade 
förbundet 5 696 registrerade 
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av 
samtliga uppdrag hos förbundets 
medlemmar4. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen (VGR), som står för 
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation 
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt 
har en koppling till pandemin. Göteborgs 
Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal bokade 
uppdrag.  
 

                                                 
3 Tidigare utbildningsnivå 1C 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 75%

Göteborgs Stad
12%

Övriga medlems-
kommuner 13%

Icke medlemmar 0%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag 



11 (30) 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolk- 
och översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolk- 
och översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och 
översättningsuppdrag. 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 
Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt 
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen 
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För 
eventuell återbetalning av eget kapital 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.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Driftsättning av nytt verksamhetssystem 
Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. 
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya 
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av 
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela 
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå 
tillbaka. 
 

Winningtemp 
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även 
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband 
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande 
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna 
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.    
 

Certifiering enligt FR2000 
I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har 
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem 
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. 
 

Covid-19 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre 
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas 
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad 
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade 
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta 
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt 
uttryckte sitt missnöje över situationen. 
 
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins 
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar, 
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av 
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars. 
 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 
Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av 
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning 
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.  
 

Upphandling telefoniplattform  
På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den 
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal 
beräknas vara klart under våren 2021. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och 
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter 
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa 
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat 
markant under året. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under 
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av 
pandemin.  
 

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % 99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % 0,8 %  

 

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 %  4,5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 % 20 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C5 ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % 62,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 50 %. 45,2 % ≥50 %  56 % 

 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall  
2020 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <5 %  6,7 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79 75  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall  
2020 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 
tolkuppdrag. 

40,3 % ≥50 %  60,3 %  

 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på 
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under 
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och 
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt. 
  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att 
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk 
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större 
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt. 
 

                                                 
5 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 



15 (30) 
 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå 
till minst 5 %. 
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på 
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även 
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade 
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer 
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %. 
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning 
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som 
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en 
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på 
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade 
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till 
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.  
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av 
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med 
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock 
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt. 
 

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

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har 
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya 
                                                 

6 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar. 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2020 2019 2018 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 3 465  5 867  5 295  

    
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 3 465  5 867  5 295  

    
Årets balanskravsresultat 3 465  5 867  5 295  

Balanskravsresultat att reglera 0  0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 190 985  214 448  198 506  

Personalkostnader egen personal 29 189  30 578  30 526  

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 430  171 542  156 205  

Nettoinvesteringar 10 086  3 031  0  

Likvida medel 31/12 respektive år 13 494  18 273  17 584  

    
Resultat    
Årets resultat 3 465  5 867  5 295  

Ingående Eget kapital 30 864  29 455  24 160  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 173 % 188 % 191 % 

Soliditet 53 % 49 % 48 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare 
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020. 
 
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen 
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för 
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.  
 
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu 
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats 
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av 
året efter intern rekrytering. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i 
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive 
kontor.  
 
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. 
 
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets 
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer 
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats. 
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan 
jul.  
 
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang 
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet 
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket 
om måluppfyllelse. 
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor 
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig. 
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.  
 
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en 
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet 
jämfört med 2019. 
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad 
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet 
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre 
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser 
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt 
föräldra- och tjänstlediga under året. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

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 98,1 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna 
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns 
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid 
minsta sjuksymptom stanna hemma.  

 Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört 
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är 
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) 
har mer än halverats jämfört med föregående år och är 
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga 
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig. 
Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19. 
  

Ålder 29 år eller 
yngre 

30-49 år 50 år eller 
äldre 

Sjukfrånvaro 3,7 % 5,3 % 8,8 % Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020 
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med 
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i 
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin. 
 

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

Förväntad utveckling  
Omvärld 
Knappt 13 000 människor sökte asyl 
under 2020 vilket nästan är en halvering 
jämfört med föregående år. Flest 
asylsökande kom från Syrien, 
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan. 
Jämfört med föregående år har antalet 
asylsökande minskat vilket är en effekt 
av pandemisituationen i världen. 
Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.7  
 

Utgångsläge 
Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev 
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade 
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en 
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation. 
 
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet 
gentemot förbundet följts upp. Den första 
mätningen visade på en stor variation och 
tolktjänster köptes i mer eller mindre 
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet 
har under åren som följt aktivt arbetat för att 
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade 
köp från andra leverantörer minskat med 80 % 
jämfört med första mätningen.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år 
även under 2020 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av 
utförda uppdrag. I de tio största språken 
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag 
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade. 
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk. 
 

                                                 
7 www.migrationsverket.se 

Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31 
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Framtid 
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. Med anledning av 
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning 
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren 
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt 
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under 
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.  
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning 
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då 
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att 
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka 
ytterligare.  
 
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara 
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en 
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.  
 
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis 
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under 
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.  
 
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under 
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att 
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams. 
 

Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020 
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Budget 2021  
Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
 
 

 Budget 2021 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  
Budget, (tkr) 2021 2022 2023 
Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som 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 och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket 
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet. 
 

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 Budget 2020 2020 2019 

     
Verksamhetens intäkter 1 221 000 195 487 220 370 

Verksamhetens kostnader 2 -219 515 -190 985 -214 448 

Avskrivningar 3 -1 435 -1 002 -24 

  
 

  
Verksamhetens nettokostnader  50 3 500 5 898 

  
 

  
Finansiella intäkter 4 5 2 7 

Finansiella kostnader 5 -55 -37 -38 

  
 

  
Resultat före extraordinära poster  0 3 465 5 867 

  
 

  
Extraordinära poster  0 0 0 

  
 

  
Årets resultat  0 3 465 5 867 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020 2019 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 11 827  2 671  

Inventarier 7 264  336  

Summa anläggningstillgångar  12 091  3 007  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 39 478  41 160  

Likvida medel 9 13 494  18 273  

Summa omsättningstillgångar  52 972  59 433  

    
Summa tillgångar  65 063  62 440  

    
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 27 867  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 3 465  5 867  

Summa eget kapital  34 329  30 864  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 734  31 576  

Summa skulder  30 734  31 576  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  65 063  62 440  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2020 2019 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 3 465  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 1 002  24  
    

Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  4 467  5 891  

    
Minskning kortfristiga fordringar  1 682  2 817  

    
Minskning kortfristiga skulder  -842  -530  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 307  8 178  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -10 086  -3 031  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 086  -3 031  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 0  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  

    
Årets kassaflöde  -4 779  689  

    
Likvida medel vid årets början  18 273  17 584  

Likvida medel vid årets slut  13 494  18 273  
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Noter 
Belopp i tkr   
  2020 2019 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 195 300  219 946  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin 171  0  

 Övriga intäkter 16  424  

 Summa 195 487  220 370  
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 387  784  

 Sociala avgifter direktion 152  269  

 Personalkostnader 21 810  22 713  

 Sociala avgifter personal  6 840  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 124 662  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 25 768  30 306  

 Tolkutbildning 395  755  

 Lokalkostnader 3 573  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 3 432  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  277  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 579  3 971  

 Summa 190 875  214 327  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110  97  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0  14  

 Skatterådgivning 0  10  

 Övriga tjänster 0  0  

 Summa 110  121  
    

3 Avskrivningar   
 Inventarier 1 002  24  

 Summa 1 002  24  
    

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 2  7  

 Summa 2  7  
    

5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  37  

 Summa 37  38  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 2 671  2 671  

 Omklassificering -2 671  0  

 Summa 0  2 671  

    
 Anskaffningsvärde 0  0  

 Ackumulerade avskrivningar 0  0  

 Årets investering  10 086  0  

 Omklassicifering från pågående investering 2 671  0  

 Årets avskrivning -930  0  

 Utgående bokfört värde 11 827  0  
    

7 Inventarier   
 Anskaffningsvärde 1 601  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  

 Årets investering  0  360  

 Årets avskrivning -72  -24  

 Utgående bokfört värde 264  336  
    

8 Fordringar   
 Kundfordringar 23 973  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 505  15 933  

 Summa 39 478  41 160  
    

9 Kassa och bank   
 Bank 13 494  18 273  

 Summa 13 494  18 273  

    
10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 27 867  26 676  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 0  -4 676  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  

 Årets/periodens resultat 3 465  5 867  

 Summa 34 329  30 864  
    

11 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 2 617  3 622  

 Moms 7 907  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 6 575  6 719 

 Skulder till anställda 0  0  

 Upplupna semesterlöner 1 059  882  
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 Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 450  11 887 

 Övriga upplupna kostnader 126 97  

 Summa 30 734  31 576  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020. 
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 0  218  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   
 Summa 0  218  
 

 

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.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 % 
nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är 
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den 
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till 
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att 
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.  
 
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under 
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget. 
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera 
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av 
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd 
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade 
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den 
planerade volymen uppnåtts under året. 
 
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet 
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000 
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat. 
 
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat 
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa 
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade 
insatser under året.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Budget 2020 

Förmedlingstjänster 195 300 221 000 

Övriga intäkter 187  

Summering 195 487 221 000 

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 1 100 

Personalkostnader  28 650 32 076 

Arvoden uppdragstagare 150 430 174 590 

Tolkutbildning 395 1 500 

Lokalkostnader 3 573 3 625 

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 849 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 403 

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 3 373 

Finansiella kostnader 1 037 1 485 

Summering 192 022 221 000 

RESULTAT   

Årets resultat 3 465 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2020 

 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
Investering i nytt verksamhetssystem 
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete 
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande 
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande 
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören. 
  

2019 2020 Totalt utfall Budget Avvikelse 

Utfall, tkr 2 671 10 086 12 757 12 000 757 
Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem 
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har 
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och 
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.  
 
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling 
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att 
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen. 
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed 
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen 
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner 
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.  
 
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor 
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig 
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men 
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar 
under kommande år. 
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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 Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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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. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

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

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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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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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundet förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundet 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 fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

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

Uppfyllt – 
Måluppfyllelsen 
kopplat till god 
ekonomisk 
hushållning återfinns i 
eget avsnitt i 
förvaltnings-
berättelsen. Vi gör 
ingen annan 
bedömning av 
måluppyllelsen än 
direktionen. Målen 
bedöms 
sammantaget som 
delvis uppfyllda.  

 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen  
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalföbundets 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 ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.   

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

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 direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

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

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   
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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 
 

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 kommunalförund, 
kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för 
redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 
och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med 
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av controller/förbundsdirektör. 
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 Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunalförbundet att 

 

• Investering i nytt verksamhetssystem uppgår till 12,8 Mkr. Beslutad nivå på investering av 
direktionen uppgår till 12,0 Mkr. Vi rekommenderar att se över rutin för investerinigar så att 
beslut om tilläggsinvestering inhämtas innan utgifter överskrider ursprunglig beslutad 
budget.  

• Nytt verksamhetssystem har införts under 2020. Underlag för periodisering av upplupna 
tolkkostnader kan förbättras. Manuella kontroller och beräkningar har utförts per 2020-12-31 
men systembaserade underlag är önskvärt.  

• Avskrivningstid för immateriella tillgångar är normalt fem år om det inte finns särskilt motiv 
till längre nyttjandetid. Tolkförmedling Väst har valt att skriva av det nya 
verksamhetssystemet på åtta år baserat på att drift och supportavtal sträcker sig åtta år 
framåt. Vi rekommenderar att årligen pröva om tillämpad avskrivningstid återspeglar den 
verkliga nyttjandetiden.  

• Vid förändring av fasta data i leverantörsregister är det ingen annan person än den som 
genomfört förändringen som kontrollerar att förändringen blivit korrekt registrerad som 
exempelvis ändring av bankgiro. Vi rekommenderar att samtliga ändringar av fasta data i 
leverantörsregister kontrolleras av annan person än den som genomfört förändringen samt 
att kontrollen dokumenteras.  

 

 
 
 
 
 
Gunilla Lönnbratt  

  
 
 
 
 
Fredrik Carlsson 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

 
 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Tolkförmedling Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 26 
oktober 202. 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 102                                                   Dnr 2020/00361  

Motion om fler parkeringsplatser vid våra badplatser 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad i och med det arbete 
som pågår och planeras i tekniska nämnden.  

Reservation 

Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson och Anita Olausson för Socialdemokraterna har i en motion 
till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska utreda möjligheten till att utöka 
parkeringarna vid de kommunala badplatserna. Vidare föreslår motionärerna att det 
ska finnas handikapparkeringar vid varje badplats och att kommunen sätter upp fler 
cykelställ på de kommunala badplatserna.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020, § 83, överlämnat ärendet 
till tekniska nämnden för beredning. 

Mariestads kommunala badplatser har olika förutsättningar när det gäller 
parkeringsmöjligheter på grund av läget och markägare.  

Våra badplatser är:  

Torsö; Hattarevik och Sandviks badplatser  

Dessa ligger inte på kommunal mark och kontakt har tagits med Skara stift som ser 
positivt på en utökning av platser. Parkering för rörelsehindrad kan tillskapas. 
Cykelställ eller cykelparkering kan uppföras vid behov.  

 

Vristulven, Svartviks badplats 

Denna ligger på Naturvårdsverkets mark och inom ett naturreservat. Länsstyrelsen 
ställer sig positiva till en utökning av fler parkeringsplatser.  

 

Sjötorps badplats  

Denna har en stor närbelägen parkering vid båtklubben med ca 50 platser. Det finns 
även fler parkeringsmöjligheter på ett avstånd av cirka 400 meter. Här kan tillskapas 
cykelparkering eller cykelställ och plats för rörelsehindrad.  

 

Snapens badplats 
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Denna har en stor grusparkering men där behöver översyn göras för att effektivisera 
parkeringen. Det finns även en asfalterad yta utmed vägen fram till Snapen. 
Parkeringsplatser för rörelsehindrade kan tillskapas. Parkeringsmöjligheter för cykel 
och cykelställ finns, en uppskyltad plats med cykelställ för cirka 45 cyklar plus cirka 
20 extra. Antal parkeringsplatser för bil uppskattas till cirka 65-75 stycken.  

 

Ekuddens badplats 

Denna har goda parkeringsmöjligheter med delvis uppmålade platser och där finns 
även parkering för rörelsehindrad. Men det saknas tydlig skyltning. Den stora öppna 
ytan vid infarten till campingen bör målas upp och tydliggöras för att skapa 
effektivare parkering. Översyn behöver göras när det gäller cykelparkering och 
cykelställ saknas. Antal parkeringsplatser uppskattas till cirka 100 stycken.  

 

Sandvikens badplats 

Den har cirka 46 stycken tydligt markerade parkeringsplatser i direkt anslutning till 
badet samt cirka 16 platser till vid golfklubben. Det saknas platser för 
rörelsehindrade, men kan enkelt iordningställas med tydlig skyltning. Hänsyn måste 
tas till att området är klassat som naturreservat. Cykelställ finns inte men en 
uppskyltad plats för cykelparkering.  

Beredning av ärendet 

Tekniska nämnden har hanterat ärendet den 23 mars 2021, § 53, och anför följande: 
Verksamhet teknik har inte fått till sig några synpunkter om att det varit svårt att hitta 
en parkering vid våra badplatser. Vi har heller inte fått till oss synpunkter om att bilar 
parkerat så att de hindrat framkomligheten för räddningstjänsten.  

Parkeringsmöjligheterna ses som goda på de flesta av våra badplatser för en normal 
belastning ett normalt år. Däremot kan vi tydliggöra och effektivisera 
parkeringsytorna på ett bättre sätt.  

Tekniska nämnden har inte avsatt investeringsmedel för utökning av 
parkeringsplatser vid badplatser inom 2021 års investeringsram. Om tillskapande av 
fler parkeringsplatser ska genomföras bör en plan- och prioriteringsordning tas fram 
både för genomförande och finansiering.  

Uppskyltning av parkering för rörelsehindrade samt kompletteringar av enklare 
cykelställ planeras att genomföras under året inom gatuavdelningens budget.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 145/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-02 

Protokollsutdrag tn § 53/21 

Protokollsutdrag kf § 83/20 

Motion 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Trafikingenjör Marie Andersson ) 
(Tf. gatuchef Emma Wiik)  
(Park- och hamningenjör Björn Isvi)  
(Motionärerna) 
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-02 
Dnr: KS 2020/00361   

Sida: 1 (3) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om fler parkeringsplatser vid våra 
badplatser 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad i och med det 
arbete som pågår och planeras i tekniska nämnden.           

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson och Anita Olausson för Socialdemokraterna har i en 
motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska utreda möjligheten 
till att utöka parkeringarna vid de kommunala badplatserna. Vidare föreslår 
motionärerna att det ska finnas handikapparkeringar vid varje badplats och att 
kommunen sätter upp fler cykelställ på de kommunala badplatserna.  
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020, § 83, överlämnat 
ärendet till tekniska nämnden för beredning. 
 
Mariestads kommunala badplatser har olika förutsättningar när det gäller 
parkeringsmöjligheter på grund av läget och markägare.  
 

Våra badplatser är:  

Torsö; Hattarevik och Sandviks badplatser  
Dessa ligger inte på kommunal mark och kontakt har tagits med Skara stift som 
ser positivt på en utökning av platser. Parkering för rörelsehindrad kan 
tillskapas. Cykelställ eller cykelparkering kan uppföras vid behov.  
 
Vristulven, Svartviks badplats 
Denna ligger på Naturvårdsverkets mark och inom ett naturreservat. 
Länsstyrelsen ställer sig positiva till en utökning av fler parkeringsplatser.  
 
Sjötorps badplats  
Denna har en stor närbelägen parkering vid båtklubben med ca 50 platser. Det 
finns även fler parkeringsmöjligheter på ett avstånd av cirka 400 meter. Här kan 
tillskapas cykelparkering eller cykelställ och plats för rörelsehindrad.  
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Snapens badplats 
Denna har en stor grusparkering men där behöver översyn göras för att 
effektivisera parkeringen. Det finns även en asfalterad yta utmed vägen fram till 
Snapen. Parkeringsplatser för rörelsehindrade kan tillskapas. 
Parkeringsmöjligheter för cykel och cykelställ finns, en uppskyltad plats med 
cykelställ för cirka 45 cyklar plus cirka 20 extra. Antal parkeringsplatser för bil 
uppskattas till cirka 65-75 stycken.  
 
Ekuddens badplats 
Denna har goda parkeringsmöjligheter med delvis uppmålade platser och där 
finns även parkering för rörelsehindrad. Men det saknas tydlig skyltning. Den 
stora öppna ytan vid infarten till campingen bör målas upp och tydliggöras för 
att skapa effektivare parkering. Översyn behöver göras när det gäller 
cykelparkering och cykelställ saknas. Antal parkeringsplatser uppskattas till cirka 
100 stycken.  
 
Sandvikens badplats 
Den har cirka 46 stycken tydligt markerade parkeringsplatser i direkt anslutning 
till badet samt cirka 16 platser till vid golfklubben. Det saknas platser för 
rörelsehindrade, men kan enkelt iordningställas med tydlig skyltning. Hänsyn 
måste tas till att området är klassat som naturreservat. Cykelställ finns inte men 
en uppskyltad plats för cykelparkering.  
 
Tekniska nämnden har hanterat ärendet den 23 mars 2021, § 53, och anför 
följande: Verksamhet teknik har inte fått till sig några synpunkter om att det 
varit svårt att hitta en parkering vid våra badplatser. Vi har heller inte fått till oss 
synpunkter om att bilar parkerat så att de hindrat framkomligheten för 
räddningstjänsten.  
 
Parkeringsmöjligheterna ses som goda på de flesta av våra badplatser för en 
normal belastning ett normalt år. Däremot kan vi tydliggöra och effektivisera 
parkeringsytorna på ett bättre sätt.  
 
Tekniska nämnden har inte avsatt investeringsmedel för utökning av 
parkeringsplatser vid badplatser inom 2021 års investeringsram. Om 
tillskapande av fler parkeringsplatser ska genomföras bör en plan- och 
prioriteringsordning tas fram både för genomförande och finansiering.  
 
Uppskyltning av parkering för rörelsehindrade samt kompletteringar av enklare 
cykelställ planeras att genomföras under året inom gatuavdelningens budget.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-02 
 
Protokollsutdrag tn § 53/21 
 
Protokollsutdrag kf § 83/20 
 
Motion          
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Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Trafikingenjör Marie Andersson  
Gatuchef Hanna Lamberg  
Park- och hamningenjör Björn Isvi  
Motionärerna 
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Tekniska nämnden 

Tn § 53                                                   Dnr 2020/00346  

Motion om fler parkeringsplatser vid våra badplatser 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen i Mariestad för vidare 
hantering.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson och Anita Olausson för Socialdemokraterna har i en motion 
föreslagit att kommunen ska utreda möjligheten till att utöka parkeringarna vid de 
kommunala badplatserna. Vidare föreslår motionärerna att det ska finnas 
handikapparkeringar vid varje badplats och att kommunen sätter upp fler cykelställ 
på de kommunala badplatserna.  

Mariestads kommunala badplatser har olika förutsättningar när det gäller 
parkeringsmöjligheter på grund av läget och markägare. Våra badplatser är: 

- Torsö; Hattarevik och Sandviks badplatser ligger ej på kommunal mark och kontakt har 
tagits med Skara stift som ser positivt på en utökning av platser. Parkering för 
rörelsehindrad kan tillskapas. Cykelställ eller cykelparkering kan uppföras vid behov. 

- Vristulven, Svartviks badplats, ligger på Naturvårdsverkets mark och inom ett 
naturreservat. Länsstyrelsen ställer sig positiva till en utökning av fler 
parkeringsplatser. 

- Sjötorps badplats har en stor närbelägen parkering vid båtklubben med ca 50 platser. 
Det finns även fler parkeringsmöjligheter på ett avstånd av ca 400 meter. Här kan 
tillskapas cykelparkering eller cykelställ och plats för rörelsehindrad. 

- Snapens badplats har en stor grusparkering men där behöver översyn göras för att 
effektivisera parkeringen. Det finns även en asfalterad yta utmed vägen fram till 
Snapen. Parkeringsplatser för rörelsehindrade kan tillskapas. Parkeringsmöjligheter 
för cykel och cykelställ finns. En uppskyltad plats med cykelställ för ca 45 cyklar plus 
ca 20 extra. Antal parkeringsplatser för bil uppskattas till ca 65-75 stycken. 

- Ekuddens badplats har goda parkeringsmöjligheter med delvis uppmålade platser och 
där finns även parkering för rörelsehindrad. Men det saknas tydlig skyltning. Den 
stora öppna ytan vid infarten till campingen bör målas upp och tydliggöras för att 
skapa effektivare parkering. Översyn behöver göras när det gäller cykelparkering och 
cykelställ saknas. Antal parkeringsplatser uppskattas till ca 100 stycken. 

- Sandvikens badplats har ca 46 stycken tydliga markerade parkeringsplatser i direkt 
anslutning till badet samt ca 16 platser till vid golfklubben. Saknas platser för 
rörelsehindrade men kan enkelt iordningställas med tydlig skyltning. Hänsyn måste 
tas till att området är klassat som naturreservat. Cykelställ finns ej men en uppskyltad 
plats för cykelparkering. 
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Verksamhet teknik har inte fått till sig några synpunkter om att det varit svårt att hitta 
en parkering vid våra badplatser. Vi har heller inte fått till oss synpunkter om att bilar 
parkerat så att de hindrat framkomligheten för räddningstjänsten. 

Parkeringsmöjligheterna ses som goda på de flesta av våra badplatser för en normal 
belastning ett normalt år. Däremot kan vi tydliggöra och effektivisera 
parkeringsytorna på ett bättre sätt. 

Tekniska nämnden har inte avsatt investeringsmedel för utökning av 
parkeringsplatser vid badplatser inom 2021 års investeringsram. Om tillskapande av 
fler parkeringsplatser ska genomföras bör en plan- och prioriteringsordning tas fram 
både för genomförande och finansiering. Uppskyltning av parkering för 
rörelsehindrade samt kompletteringar av enklare cykelställ planeras att genomföras 
under året inom gatuavdelningens budget.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Nils Farken (S) tillstyrker tekniska nämndens förslag till beslut.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau 54/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-05 Motion om fler 
parkeringsplatser vid våra badplatser 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-05 Motion om fler parkeringsplatser vid våra 
badplatser 

Motion om fler parkeringsplatser vid våra badplatser 

 

 
Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
  

 



Kommunfullmäktige 
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Kf § 83 (forts.) 

Motion om fler parkeringsplatser vid våra badplatser 
(KS 2020/361) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning.      

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson och Anita Olausson för Socialdemokraterna har i en 
motion föreslagit att kommunen ska utreda möjligheten till att utöka 
parkeringarna vid de kommunala badplatserna.  

Vidare föreslår motionärerna att det ska finnas handikapparkeringar vid varje 
badplats och att kommunen sätter upp fler cykelställ på de kommunala 
badplatserna.       

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 103                                                   Dnr 2020/00405  

Motion om handlingsplan för att lindra effekterna av ekonomisk 
utsatthet  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det redan 
finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för barn och unga som 
lever i ekonomisk utsatthet.    

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) och Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Marie Engström Rosengrens (V) yrkande.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska ta fram 
en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. 
Syftet med motionen är att lyfta barnperspektivet och synliggöra barnens situation 
som pandemin har försatt barnen i.  

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 26 oktober 2020, § 
103, och föreslår att fullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till att det redan 
finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för barn och unga som 
lever i  ekonomisk utsatthet. Socialnämnden har i beredningsarbetet samrått med 
berörda verksamheter (utbildning, kultur- och fritid). 

Idag arbetar individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten med barns 
utsatthet i sitt dagliga arbete. Socialtjänsten möter barnfattigdom i flera av de ärenden 
som inkommer. Anmälningar kan komma från privatpersoner, polis, skola, 
förskola/fritids, vuxenenheten (socialtjänst) eller andra myndigheter. Socialtjänsten 
arbetar bland annat med akut bistånd i form av boende vid vräkningar där det finns 
barn i familjen, insatser för att stötta föräldrar i föräldraskap och sin livssituation, 
samarbete med andra viktiga aktörer i gemensamma ärenden, till exempel budget- 
och skuldrådgivare och/eller försörjningsstöd.  

Det finns ett samarbete med skola för att ”finna” barn som lever i utsatthet och ett 
samarbete med Öppna förskolan där flera familjer kan identifieras. Vid bedömning 
av rätt till bistånd tas extra hänsyn till barnperspektivet. Extra hänsyn tas till barn i 
hushållet vid bedömning av el- och hyresskulder. Utöver det tas extra hänsyn till barn 
i hushållet vid kompletterande ansökningar för exempelvis kläder, möbler och cyklar.  
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Kommunens fritidsgårdsverksamhet är öppen och inkluderande för alla. 
Verksamheten utgår från demokratiska och solidariska principer samt stimulerar 
deltagande på lika villkor oavsett biologiskt eller socialt kön, sexuell läggning, social 
status, etnicitet eller ålder. Kultur och fritidschefen har i uppdrag att inrätta en 
Fritidsbank i Elvärkets lokaler. Syftet med fritidsbank är att få Mariestadsborna att 
röra på sig mer. Vem som helst kan låna utrustning på en fritidsbank, såväl invånare 
som besökare. I skolan arbeta barn- och elevhälsan för att identifiera och stödja barn 
och unga som lever i alla former av utsatthet, även ekonomisk, för att på olika sätt 
kunna kompensera och hitta lösningar för allas möjligheter till deltagande.  

Barnkonventionen är nu lag och vid allt beslutfattande ska barnperspektivet beaktas, 
så även avseende beslut om avgifter för att nyttja de anläggningar som kommunen 
har för olika typer av fritidsaktiviteter.  

Sammanfattningsvis finns det ett skyddsnät för barn och unga i ekonomisk utsatthet 
som anses tillräckligt, varför någon särskild handlingsplan för barn i ekonomisk 
utsatthet inte bedöms bidra med något som inte redan finns i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen.  

 

Janne Jansson (S) tillstyrker Marie Engström Rosengrens (V) yrkande. 

 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 173/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 

Protokollsutdrag sn § 42/21 

Protokollsutdrag kf § 103/20 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om handlingsplan för att lindra effekterna 
av ekonomisk utsatthet  

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det 
redan finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för barn och 
unga som lever i ekonomisk utsatthet.            

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska ta 
fram en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta 
familjer. Syftet med motionen är att lyfta barnperspektivet och synliggöra barnens 
situation som pandemin har försatt barnen i.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 26 oktober 2020,  
§ 103 och föreslår att fullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till att det 
redan finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för barn och unga 
som lever i  ekonomisk utsatthet. Socialnämnden har i beredningsarbetet samrått 
med berörda verksamheter (utbildning, kultur- och fritid). 
 
Idag arbetar individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten med barns 
utsatthet i sitt dagliga arbete. Socialtjänsten möter barnfattigdom i flera av de 
ärenden som inkommer. Anmälningar kan komma från privatpersoner, polis, skola, 
förskola/fritids, vuxenenheten (socialtjänst) eller andra myndigheter. Socialtjänsten 
arbetar bland annat med akut bistånd i form av boende vid vräkningar där det finns 
barn i familjen, insatser för att stötta föräldrar i föräldraskap och sin livssituation, 
samarbete med andra viktiga aktörer i gemensamma ärenden, till exempel budget- 
och skuldrådgivare och/eller försörjningsstöd.  
 
Det finns ett samarbete med skola för att ”finna” barn som lever i utsatthet och ett 
samarbete med Öppna förskolan där flera familjer kan identifieras. Vid bedömning 
av rätt till bistånd tas extra hänsyn till barnperspektivet. Extra hänsyn tas till barn i 
hushållet vid bedömning av el- och hyresskulder. Utöver det tas extra hänsyn till 
barn i hushållet vid kompletterande ansökningar för exempelvis kläder, möbler och 
cyklar.  
 
Kommunens fritidsgårdsverksamhet är öppen och inkluderande för alla.  
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Verksamheten utgår från demokratiska och solidariska principer samt stimulerar 
deltagande på lika villkor oavsett biologiskt eller socialt kön, sexuell läggning, social 
status, etnicitet eller ålder. Kultur och fritidschefen har i uppdrag att inrätta en 
Fritidsbank i Elvärkets lokaler. Syftet med fritidsbank är att få Mariestadsborna att 
röra på sig mer. Vem som helst kan låna utrustning på en fritidsbank, såväl 
invånare som besökare. I skolan arbeta barn- och elevhälsan för att identifiera och 
stödja barn och unga som lever i alla former av utsatthet, även ekonomisk, för att 
på olika sätt kunna kompensera och hitta lösningar för allas möjligheter till 
deltagande.  
 
Barnkonventionen är nu lag och vid allt beslutfattande ska barnperspektivet 
beaktas, så även avseende beslut om avgifter för att nyttja de anläggningar som 
kommunen har för olika typer av fritidsaktiviteter.  
 
Sammanfattningsvis finns det ett skyddsnät för barn och unga i ekonomisk 
utsatthet som anses tillräckligt, varför någon särskild handlingsplan för barn i 
ekonomisk utsatthet inte bedöms bidra med något som inte redan finns i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 
 
Protokollsutdrag sn § 42/21 
 
Protokollsutdrag kf § 103/20 
 
Motionen          
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionären 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo  
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Socialnämnden 

Sn § 42                                                   Dnr 2020/00207  

Svar på motion om handlingsplan för att lindra effekterna av 
ekonomisk utsatthet  
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till att det redan finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för 
barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet.  

Marie Engström Rosengren (V), Sebastian Ekeroth Clausson (S), Marianne 
Johansson (S), Ola Bertilsson (S) och Gun-Britt Alenljung (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.     

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) inkom i oktober 2020 med en motion att ta 
fram en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta 
familjer. Syftet med motionen är att lyfta barnperspektivet och synliggöra 
barnens situation som pandemin har försatt barnen i. 

Idag arbetar individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten med 
barns utsatthet i sitt dagliga arbete. Socialtjänsten möter barnfattigdom i flera av 
de ärenden som inkommer. Anmälningar kan komma från privatpersoner, 
polis, skola, förskola/fritids, vuxenenheten (socialtjänst) eller andra 
myndigheter. Socialtjänsten arbetar bland annat med akut bistånd i form av 
boende vid vräkningar där det finns barn i familjen, insatser för att stötta 
föräldrar i föräldraskap och sin livssituation, samarbete med andra viktiga 
aktörer i gemensamma ärenden, till exempel budget- och skuldrådgivare 
och/eller försörjningsstöd. Det finns ett samarbete med skola för att ”finna” 
barn som lever i utsatthet och ett samarbete med Öppna förskolan där flera 
familjer kan identifieras. Vid bedömning av rätt till bistånd tas extra hänsyn till 
barnperspektivet. Extra hänsyn tas till barn i hushållet vid bedömning av el- och 
hyresskulder. Utöver det tas extra hänsyn till barn i hushållet vid 
kompletterande ansökningar för exempelvis kläder, möbler och cyklar. 

Kommunens fritidsgårdsverksamhet är öppen och inkluderande för alla. 

Verksamheten utgår från demokratiska och solidariska principer samt 
stimulerar deltagande på lika villkor oavsett biologiskt eller socialt kön, sexuell 
läggning, social status, etnicitet eller ålder. 

Kultur och fritidschefen har i uppdrag att inrätta en Fritidsbank i Elvärkets 
lokaler. Syftet med fritidsbank är att få Mariestadsborna att röra på sig mer. 
Vem som helst kan låna utrustning på en fritidsbank, såväl invånare som 
besökare. 

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

I skolan arbeta barn- och elevhälsan för att identifiera och stödja barn och unga 
som lever i alla former av utsatthet, även ekonomisk, för att på olika sätt kunna 
kompensera och hitta lösningar för allas möjligheter till deltagande. 

Barnkonventionen är nu lag och vid allt beslutfattande ska barnperspektivet 
beaktas, så även avseende beslut om avgifter för att nyttja de anläggningar som 
kommunen har för olika typer av fritidsaktiviteter. 

Sammanfattningsvis finns det ett skyddsnät för barn och unga i ekonomisk 
utsatthet som anses tillräckligt, varför någon särskild handlingsplan för barn i 
ekonomisk utsatthet inte bedöms bidra med något som inte redan finns i 
Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifalla motionen. 

Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag att avslå 
motionen. 

Samtliga ledamöter från socialdemokraterna tillstyrker Engström Rosengrens 
(V) yrkande. 

Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-02-25 

Motion från Marie Engström Rosengren (V), daterad i oktober 2020  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-03-09  
Dnr: 2020/00207   

Sida: 1 (2) 
 

 

  

 

 Sektor stöd och omsorg 
Karin Utbo 
Socialchef 
 
 

Socialnämnden 

 

Svar på motion om handlingsplan för att lindra 
effekterna av ekonomisk utsatthet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till att det redan finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för 
barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet.         

Bakgrund 
Marie Engström Rosengren (V) inkom i oktober 2020 med en motion att ta 
fram en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta 
familjer. Syftet med motionen är att lyfta barnperspektivet och synliggöra 
barnens situation som pandemin har försatt barnen i. 

Idag arbetar individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten med 
barns utsatthet i sitt dagliga arbete. Socialtjänsten möter barnfattigdom i flera av 
de ärenden som inkommer. Anmälningar kan komma från privatpersoner, 
polis, skola, förskola/fritids, vuxenenheten (socialtjänst) eller andra 
myndigheter. Socialtjänsten arbetar bland annat med akut bistånd i form av 
boende vid vräkningar där det finns barn i familjen, insatser för att stötta 
föräldrar i föräldraskap och sin livssituation, samarbete med andra viktiga 
aktörer i gemensamma ärenden, till exempel budget- och skuldrådgivare 
och/eller försörjningsstöd. Det finns ett samarbete med skola för att ”finna” 
barn som lever i utsatthet och ett samarbete med Öppna förskolan där flera 
familjer kan identifieras. Vid bedömning av rätt till bistånd tas extra hänsyn till 
barnperspektivet. Extra hänsyn tas till barn i hushållet vid bedömning av el- och 
hyresskulder. Utöver det tas extra hänsyn till barn i hushållet vid 
kompletterande ansökningar för exempelvis kläder, möbler och cyklar. 

Kommunens fritidsgårdsverksamhet är öppen och inkluderande för alla. 
Verksamheten utgår från demokratiska och solidariska principer samt 
stimulerar deltagande på lika villkor oavsett biologiskt eller socialt kön, sexuell 
läggning, social status, etnicitet eller ålder. 

Kultur och fritidschefen har i uppdrag att inrätta en Fritidsbank i Elvärkets 
lokaler. Syftet med fritidsbank är att få Mariestadsborna att röra på sig mer. 
Vem som helst kan låna utrustning på en fritidsbank, såväl invånare som 
besökare. 



 

  Sida 
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I skolan arbeta barn- och elevhälsan för att identifiera och stödja barn och unga 
som lever i alla former av utsatthet, även ekonomisk, för att på olika sätt kunna 
kompensera och hitta lösningar för allas möjligheter till deltagande. 

Barnkonventionen är nu lag och vid allt beslutfattande ska barnperspektivet 
beaktas, så även avseende beslut om avgifter för att nyttja de anläggningar som 
kommunen har för olika typer av fritidsaktiviteter. 

Sammanfattningsvis finns det ett skyddsnät för barn och unga i ekonomisk 
utsatthet som anses tillräckligt, varför någon särskild handlingsplan för barn i 
ekonomisk utsatthet inte bedöms bidra med något som inte redan finns i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2021-02-25 
 
Motion från Marie Engström Rosengren (V), daterad i oktober 2020         
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo  
 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

Sida 1 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 103 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om handlingsplan för att lindra effekterna av 
ekonomisk utsatthet (KS 2020/405) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden 
nämnden för beredning. Socialnämnden ska i beredningsarbetet samråda med 
berörda verksamheter (utbildning, kultur- och fritid).     

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska ta 
fram en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta 
familjer.       

 
Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 





 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 104                                                   Dnr 2021/00082  

Motion om digitalt närvaro- och voteringssystem 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen på grund av kostnaderna.  

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
utreda möjligheterna att köpa in ett digitalt närvaro- och voteringssystem. Syftet med 
att införa ett digitalt system för detta är att förkorta tidsåtgången för upprop och 
omröstningar.  

Kommunfullmäktige den 22 februari 2021, § 17, har överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Det finns flera olika system på marknaden som erbjuder lösningar i enlighet med vad 
motionären föreslår. Administrativa enheten har varit i kontakt med en handfull 
kommuner och leverantörer för att undersöka vilka alternativ som finns, hur 
kommunerna har valt att använda systemen och vilka kostnader det medför. 

Ofta köps ett helt mötessystem in där hela mötet administreras med såväl ärendelista, 
talarordning, upprop och omröstning. Dessa system är ofta en del av en lösning som 
också används för att webbsända fullmäktiges sammanträden.  

De kommuner som administrativa enheten har varit i kontakt med har valt olika 
lösningar och använder dessa på olika sätt. Några kommuner hade digitala 
mötessystem redan innan de politiska sammanträdena övergick till att genomföras på 
distans och de var därmed vana vid att använda funktioner som digital 
närvaroregistrering och digital omröstning sedan tidigare. Andra kommuner har 
resonerat tvärtom, och valt att inte använda sig av voteringssystem när de politiska 
sammanträdena genomförs digitalt. Detta med hänvisning till att undvika att lägga på 
de förtroendevalda ytterligare moment utöver att koppla upp sig mot sammanträdet 
och delta på distans, då bara dessa moment i sig innebär nya rutiner och arbetssätt.   

Kostnader för digitala mötessystem och digitala lösningar för deltagande och 
omröstning varierar beroende på vilken leverantör som väljs och vilka funktioner 
som behövs, men för lösningar för distansdeltagande (det vill säga närvaro-hantering) 
och omröstning uppgår kostnaden till cirka 10 000 kronor per möte.  

Att köpa in system för närvaro och omröstning är fullt möjligt. Utöver de kostnader 
som själva systemen kostar i inköp, ska också läggas kostnader för administration, 
hantering och support (främst i resurser i form av tid).  

Separata närvaro- och voteringssystem kräver ofta tillgång till ytterligare en enhet 
med särskild inloggning och identifikation för att säkerställa så att det är rätt person 
som deltar. Detta innebär extra moment för de förtroendevalda att hantera vid sidan 
av att koppla upp sig mot det digitala mötet och logga in för att läsa 
sammanträdeshandlingarna.  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

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 § 172/21 

Tf. kommundirektörs tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motion om digitalt närvaro- och voteringssystem 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Administrativ chef) 
(Motionären) 
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-16 
Dnr: KS 2021/00082   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion om digitalt närvaro- och 
voteringssystem 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

Tf. kommundirektören lämnar inget förslag till beslut då ärendet avser beslut om politiskt 
arbetssätt.           

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun 

ska utreda möjligheterna att köpa in ett digitalt närvaro- och voteringssystem. 

Syftet med att införa ett digitalt system för detta är att förkorta tidsåtgången för 

upprop och omröstningar.  

Kommunfullmäktige den 22 februari 2021, § 17, har överlämnat 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Det finns flera olika system på marknaden som erbjuder lösningar i enlighet med 

vad motionären föreslår. Administrativa enheten har varit i kontakt med en 

handfull kommuner och leverantörer för att undersöka vilka alternativ som finns, 

hur kommunerna har valt att använda systemen och vilka kostnader det medför. 

Ofta köps ett helt mötessystem in där hela mötet administreras med såväl 

ärendelista, talarordning, upprop och omröstning. Dessa system är ofta en del av 

en lösning som också används för att webbsända fullmäktiges sammanträden.  

De kommuner som administrativa enheten har varit i kontakt med har valt olika 

lösningar och använder dessa på olika sätt. Några kommuner hade digitala 

mötessystem redan innan de politiska sammanträdena övergick till att genomföras 

på distans och de var därmed vana vid att använda funktioner som digital 

närvaroregistrering och digital omröstning sedan tidigare. Andra kommuner har 

resonerat tvärtom, och valt att inte använda sig av voteringssystem när de politiska 

sammanträdena genomförs digitalt. Detta med hänvisning till att undvika att lägga 

på de förtroendevalda ytterligare moment utöver att koppla upp sig mot 

sammanträdet och delta på distans, då bara dessa moment i sig innebär nya rutiner 

och arbetssätt.   



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Kostnader för digitala mötessystem och digitala lösningar för deltagande och 

omröstning varierar beroende på vilken leverantör som väljs och vilka funktioner 

som behövs, men för lösningar för distansdeltagande (det vill säga närvaro-

hantering) och omröstning uppgår kostnaden till cirka 10 000 kronor per möte.  

Att köpa in system för närvaro och omröstning är fullt möjligt. Utöver de 

kostnader som själva systemen kostar i inköp, ska också läggas kostnader för 

administration, hantering och support (främst i resurser i form av tid).  

Separata närvaro- och voteringssystem kräver ofta tillgång till ytterligare en enhet 

med särskild inloggning och identifikation för att säkerställa så att det är rätt 

person som deltar. Detta innebär extra moment för de förtroendevalda att hantera 

vid sidan av att koppla upp sig mot det digitala mötet och logga in för att läsa 

sammanträdeshandlingarna.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörs tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 
 
Administrativ chefs tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 
 
Protokollsutdrag kf § 17/21 
 
Motion om digitalt närvaro- och voteringssystem         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Administrativ chef  
Motionären 
 



Datum: 2021-04-12 
Dnr: KS 2021/82 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor ledning 

Administrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Svar på motion om digitalt närvaro- och 

voteringssystem 

Förslag till beslut 

Administrativ chef lämnar inget förslag till beslut. 

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun 

ska utreda möjligheterna att köpa in ett digitalt närvaro- och voteringssystem. 

Syftet med att införa ett digitalt system för detta är att förkorta tidsåtgången för 

upprop och omröstningar.  

Det finns flera olika system på marknaden som erbjuder lösningar i enlighet med 

vad motionären föreslår. Administrativa enheten har varit i kontakt med en 

handfull kommuner och leverantörer för att undersöka vilka alternativ som finns, 

hur kommunerna har valt att använda systemen och vilka kostnader det medför. 

Ofta köps ett helt mötessystem in där hela mötet administreras med såväl 

ärendelista, talarordning, upprop och omröstning. Dessa system är ofta en del av 

en lösning som också används för att webbsända fullmäktiges sammanträden.  

De kommuner som administrativa enheten har varit i kontakt med har valt olika 

lösningar och använder dessa på olika sätt. Några kommuner hade digitala 

mötessystem redan innan de politiska sammanträdena övergick till att genomföras 

på distans och de var därmed vana vid att använda funktioner som digital 

närvaroregistrering och digital omröstning sedan tidigare. Andra kommuner har 

resonerat tvärtom, och valt att inte använda sig av voteringssystem när de politiska 

sammanträdena genomförs digitalt. Detta med hänvisning till att undvika att lägga 

på de förtroendevalda ytterligare moment utöver att koppla upp sig mot 

sammanträdet och delta på distans, då bara dessa moment i sig innebär nya rutiner 

och arbetssätt.   

Kostnader för digitala mötessystem och digitala lösningar för deltagande och 

omröstning varierar beroende på vilken leverantör som väljs och vilka funktioner 

som behövs, men för lösningar för distansdeltagande (dvs närvarohantering) och 

omröstning uppgår kostnaden till cirka 10 000 kronor per möte.  



Sida: 2 (2) 
 
 

Att köpa in system för närvaro och omröstning är fullt möjligt. Utöver de 

kostnader som själva systemen kostar i inköp, ska också läggas kostnader för 

administration, hantering och support (främst i resurser i form av tid).  

Separata närvaro- och voteringssystem kräver ofta tillgång till ytterligare en enhet 

med särskild inloggning och identifikation för att säkerställa så att det är rätt 

person som deltar. Detta innebär extra moment för de förtroendevalda att hantera 

vid sidan av att koppla upp sig mot det digitala mötet och logga in för att läsa 

sammanträdeshandlingarna.  

Underlag för beslut 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 

 

Motion från Sebastian Ekeroth Clausson, 2021-02-22 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

Sida 15 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 17 (forts.) 
 

Motion om införande av digitalt närvaro- och 
voteringssystem (KS 2021/82) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
utreda möjligheterna att köpa in ett digitalt närvaro- och voteringssystem för 
kommunens politiska sammanträden. 

 

Expedieras till: 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Administrativ chef Malin Eriksson 





 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 105                                                   Dnr 2021/00132  

Partistöd till Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet 2021 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Liberalernas ansökan om partistöd  
för år 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Moderaternas ansökan om partistöd 
för år 2021 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Miljöpartiets ansökan om partistöd 
för år 2021. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vänsterpartiets ansökan om partistöd  
för år 2021.   

Bakgrund 

Liberalerna och Moderaterna har den 8 respektive 9 april 2021 inkommit med begäran om 
partistöd för innevarande år. Ansökningarna omfattar även redovisning av hur partistödet 
använts föregående år samt granskningsintyg.  

Vänsterpartiet har den 24 mars 2021 kommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  

Miljöpartiet har den 26 mars 2021 kommit med begäran om partistöd för innevarande år. 
Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts föregående år samt 
granskningsintyg.  

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska partierna i 
fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts 
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen 
av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige 
för beslut.    



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

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.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 171/21 

Protokollsutdrag ksau § 139/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 

Begäran om partistöd från Liberalerna 2021-04-08   

Begäran om partistöd från Moderaterna 2021-04-09 

Begäran om partistöd från Miljöpartiet 2021-03-26  

Kompletterande underlag från Miljöpartiet 2021-04-16  

Begäran om partistöd från Vänsterpartiet 2021-03-24      

 

Expedieras till: 
(Liberalerna, gruppledare) 
(Moderaterna, gruppledare) 
(Vänsterpartiet, gruppledare) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Partistöd  till Liberalerna och Moderaterna 2021 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Tf kommundirektör lämnar inget förslag till beslut.           

Bakgrund 

Liberalerna och Moderaterna har den 8 respektive 9 april 2021 inkommit med 
begäran om partistöd för innevarande år. Ansökningarna omfattar även 
redovisning av hur partistödet använts föregående år samt granskningsintyg.  
 
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har 
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska 
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente 
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att 
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska 
partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har 
använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med 
rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma 
till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-09 
 
Begäran om partistöd från Liberalerna 2021-04-08   
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Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Liberalerna 
Moderaterna 
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)   
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Partistöd till Miljöpartiet och Vänsterpartiet 2021 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Tf kommundirektör lämnar inget förslag till beslut.           

Bakgrund 

Vänsterpartiet har den 24 mars 2021 kommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  
 
Miljöpartiet har den 26 mars 2021 kommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg.  
 
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har 
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska 
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente 
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att 
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska 
partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har 
använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med 
rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma 
till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut.    

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-01 
 
Begäran om partistöd från Vänsterpartiet 2021-03-24    
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Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)  
 





















Från: Inger Farken 
Skickat: den 16 april 2021 13:10 
Till: Eleonor Hultmark 
Ämne: SV: Fråga om kompletterande uppgift - Kommunalt partistöd MP 

2021 
 

vi fick 33 500 2020 
Inger Farken 

 
Från: Eleonor Hultmark 
Skickat: den 15 april 2021 22:33:04 
Till: Inger Farken 
Ämne: Fråga om kompletterande uppgift - Kommunalt partistöd MP 2021  

  
Hej Inger 
Ärendet om partistöd för Miljöpartiet ska snart hanteras av kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet noterade att uppgift saknades om hur mycket partistöd ni fick förra året. 
Har du den uppgiften så kan jag komplettera inför kommunstyrelsens möte? 
 
 
Med vänlig hälsning Eleonor 
 
_________________________________ 
Eleonor Hultmark 
Kommunsekreterare 
 
Mariestads kommun 
Sektor ledning 
542 86 Mariestad 
Tel: 0501-75 50 58 
eleonor.hultmark@mariestad.se 
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