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 Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2021 läggs 

till handlingarna. 

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning  

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beslutade den 25 

mars 2022, § 468, att godkänna årsredovisningen och att översända den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets 

verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 

presidium föreslår att förbundsdirektionen för kommunalförbundet 

Tolkförmedling Väst ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.      

Bakgrund 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. 

Kommunalförbundets vision är att genom att erbjuda kvalitativa språktolk- 

och översättningstjänster bidra till en ökad integration i samhället. 

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beslutade den 25 

mars 2022, § 468, att godkänna årsredovisningen och att översända den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.   

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets 

verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
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I revisionsberättelsen anges att revisorerna sammantaget gör bedömningen 

att verksamhetens har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att 

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har 

varit tillräcklig och sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen 

uppställt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 

ansvarsfrihet.  

Presidiets bedömning 

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla 

revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska 

dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts 

i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 

tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet 

frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.    

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst ska beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.      

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser, 

varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Presidiets förslag, 2022-05-22 

Direktionen 2022-03-25, § 468 

Revisionsberättelse, 2022-03-09 

Granskning av årsredovisningen  

Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

 

 

 

Patrik Björck 

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

 
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. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 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 Christina Hein (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 Rune Lennartsson (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 
  
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, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

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

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

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 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

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

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

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

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

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 5 Test- och utbildningsstatistik 

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

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

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

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

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

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

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

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

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  



15 (36) 
 

Intern 

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

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

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

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

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

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

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

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

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

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

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

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

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

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

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

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

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

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

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

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 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   
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Persiska 7%
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

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

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

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

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

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

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

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

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

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

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

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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 Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfall och 
Återvinning Skaraborg (f.d. Avfallshantering Östra 
Skaraborg) och prövning av ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-

förbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. Avfallshantering Östra 

Skaraborg) för verksamhetsåret 2021 läggs till handlingarna. 

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-

förbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. Avfallshantering Östra 

Skaraborg) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning  

Direktionen för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. 

Avfallshantering Östra Skaraborg) beslutade den 21 mars 2022, § 15, att 

godkänna årsredovisningen för år 2021. 

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets 

verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktiges 

presidium föreslår att förbundsdirektionen för kommunalförbundet ska 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Bakgrund 

Kommunalförbund Avfall och återvinning Skaraborg (AÅS) ansvar för den 

kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 

omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall 

hos annan verksamhet, som är jämförligt med hushållsavfall. 

Direktionen för kommunalförbundet beslutade den 21 mars 2022, § 15, att 

godkänna årsredovisningen för år 2021.  

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets 

verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige.   
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Kommunalförbundets revisorer bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt 

innehåller upplysning om verksamhetens utfall, finansiering och om 

ekonomisk ställning.  

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.  

Revisorerna bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god 

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Revisorerna bedömer 

att verksamhetens utfall delvis är förenligt med direktionens övergripande 

mål för verksamheten. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt 

väsentligt är rättvisande samt att förbundets verksamhet har skötts på ett, i 

stora delar, ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Presidiets bedömning 

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla 

revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska 

dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts 

i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 

tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet 

frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.    

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för 

kommunalförbundet ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.      

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser, 

varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Presidiets förslag, 2022-05-22 

Direktionen 2022-03-21, § 15 

Revisionsberättelse, 2022-03-29 

Granskningsrapport 

Årsredovisning 2021 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg 

 

 

 

Patrik Björck 

Kommunfullmäktiges ordförande 





Kommunalförbundet Avfall och Återvinnen Saraborg   2022-03-29 
(f.d Avfallshantering Östra Skaraborg)                      
 
Revisorerna   

Bilaga:  Granskning av årsredovisning 2021, AÖS, PwC 
 Granskning av god ekonomisk hushållning, AÖS, PwC 

 

 

Till: 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

 
För kännedom: 
Direktionen för AÖS 

      

Revisionsberättelse 2021 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i årsredovis-
ningen per 2021-12-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 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 2021 i enlighet med kommunallagen och  
god revisionssed. Vi har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet. 
 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  
 
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2021. Direkt-
ionen har dock sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa negativa resultatet och åberopat synner-
liga skäl för detta samt i antagen budget, budgeterat för ett negativt resultat. I antagen budget åbero-
pas 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 fyra mål bedöms 
som uppfyllda, ett mål kan ej bedömas på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas 
under 2022 och 2023.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Vi bedömer i övrigt att förbundets verksamhet har skötts på ett, i stora delar, ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.  
 

Enligt det datum som framgår av vår digitala signering                       

______________________       
 
Pelle Ekholm, Hjo kommun och Sven-Erik Roslund, Gullspångs kommun 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 

kommunalförbundet Avfall och Återvinnings (fd. Avfallshantering Östra Skaraborg) 

årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

ET  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska 

ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till medlemskommunerna inför 

behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av 

årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i 

Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta 

slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-03-21. Rapportens 

innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.  
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller i huvudsak kraven enligt LKBR och RKR:s 

rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller i huvudsak kraven enligt LKBR och RKR:s 

rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.  

Förbundet redovisar bilar som operationell leasing och inte finansiell leasing. Totala 

kostnader inom en femårsperiod uppgår till 780 tkr.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

 

 

 

 

 

 

 
1
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och olika verksamheter. 
2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om årets resultat efter 

balanskravsjusteringar, vilket för 2021 uppgår till 3,6 mnkr. Förbundet har tidigare år 

redovisat ett negativt balanskravsresultat vilket direktionen årligen beslutat att inte 

återställa med åberopande av synnerliga skäl. 

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation 

R14. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper. 

Bedömning 

Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på kommunalförbundets 

verksamhet och bedöms således inte. 

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar sida 1–44.  

Från 2022–01-01 bytte förbundet namn till Avfall och Återvinning Skaraborg, vilket är det 

namn förbundet heter vid avlämnandet av årsredovisningen.  På årsredovisningen för 

2021 står förbundets tidigare namn Avfallshantering Östra Skaraborg. Förbundet anser 

att det ur ett ägarperspektiv blir tydligare och enklare att behandla årsredovisningen i 

kommunen med det namn som gällde 2021 och som årsredovisningen avser. Det 

framkommer i årsredovisningens förvaltningsberättelse att förbundet bytt namn från 

2022-01-01.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1–44 i alla väsentliga avseenden med 

övriga delar i årsredovisningen.  
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2022-03-29 

 

Mattias  Bygghammar      

___________________________             

Auktoriserad revisor      

 

 

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

resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 

skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning: 

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenlig de finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplan 2021-

2023. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i 

verksamhetsplan 2021-2023. I årsredovisningen bedöms fyra mål som uppfyllda, ett mål 

bedöms inte på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas 2022 och 2023. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022-03-29 11:34:58 UTCSignerat 2857304 2 / 8Oneflow ID Sida



 

2 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 1 

Inledning 3 

Bakgrund 3 

Syfte och revisionsfrågor 3 

Revisionskriterier 3 

Avgränsning och metod 3 

Granskningsresultat 4 

God ekonomisk hushållning 4 

Iakttagelser 4 

Bedömning 5 

Bedömning utifrån revisionsfrågan 6 

 

  

  2022-03-29 11:34:58 UTCSignerat 2857304 3 / 8Oneflow ID Sida



 

3 

Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 

medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 

det år som redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av kommunalförbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-03-21 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef. 

  

  2022-03-29 11:34:58 UTCSignerat 2857304 4 / 8Oneflow ID Sida



 

4 

Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Direktionen har i verksamhetsplan 2021-2023 fastställt ett antal finansiella mål och 

verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplan 2021-2023. Av den framgår att 

det finansiella målet är uppfyllda. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

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

Målsättningen uppnås 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplan 2021-2023.  

 

Verksamhetsmål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

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

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

Målet är uppnått 

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

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

Målet är uppnått 

Matavfallets renhetsgrad ska 
vara minst 98 procent vid varje 
fastighet 

Målet har inte kunnat 
mätas. 

 

”Sortera säcken” införs vid 
minst en ÅVC årligen. 

Sortera säcken” har införts 
på Karlsborgs ÅVC under 
2021. 

Målet är uppnått 

Grönt kort införs på minst en 
ÅVC. 

Grönt kort vid Skultorps 
KÅVC startade i juni. 

Målet är uppnått 
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I verksamhetsplan 2021-2023 finns två ytterligare verksamhetsmål enligt nedan som 

inte följs upp per årsbokslut 2021-12-31.  

• Nöjd kundindex ska år 2023 vara minst 85%. 

• Nöjd medarbetarindex ska år 2022 vara minst 85%. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenlig de finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplan 2021-

2023. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i 

verksamhetsplan 2021-2023. I årsredovisningen bedöms fyra mål som uppfyllda, ett mål 

bedöms inte på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas 2022 och 2023. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.  
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Målsättningen uppnås 
 

 

Verksamhetsmål Delvis 
Målsättningen uppnås delvis 
 

 

 

 

 

2022-03-29 

 

 

Anna Gröndahl 

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under året 

Under året har Coronapandemin haft en måttlig 

personalpåverkan och inga störningar i insam-

lingsverksamheterna har rapporterats.  

Projektet ”sortera säcken” har nu införts vid tre 

anläggningar i förbundet. Sortera säcken inne-

bär att inga säckar med osorterat avfall tas 

emot på återvinningscentralen. När avfallet 

läggs i fel container återvinns det inte på rätt 

sätt och det innebär både onödiga kostnader 

och lägre återvinningsgrad. Det handlar ofta om 

elektronik, farligt avfall och framför allt förpack-

ningar som felaktigt slängs i det brännbara rest-

avfallet. 

Under hösten 2020 bestämde medlemskommu-

nerna att genomföra en översyn av förbundets 

uppdrag. Översynen har resulterat i att uppdra-

get utökas från och med 1 januari 2022 med att 

bland annat bistå medlemskommunerna med 

strategiskt stöd och kompetens beträffande av-

fallshantering och det avfallsförebyggande ar-

betet.  

Medlemskommunernas översyn innebär också 

att förbundets namn ändras till ”Avfall & Åter-

vinning Skaraborg”. 

Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner 

blir nya medlemmar i förbundet den 1 januari 

2022.  

 

 

Förväntad utveckling 

Regeringen genomför flera utredningar inom 

avfallsområdet som kan få stor påverkan på för-

bundets verksamhet. Som exempel kan nämnas 

obligatorisk insamling av matavfall, frival för fö-

retag och kommunalt ansvar för insamling av 

förpackningar. 

Ökade kostnader för utsläppsrätter, drivmedel 

och entreprenader innebär sannolikt att avgif-

terna i taxan kommer att behöva höjas även 

kommande år. 

Årets resultat  

Årets resultat är postitivt och uppgår till +3,7 

mnkr vilket är 10,2 mnkr bättre än budget.  

Det positiva resultatet beror till stor del på att 

intäkterna ökat efter den taxehöjning som gjor-

des till 2021 och som inneburit drygt 6 mnkr i 

ökade intäkter. På kostnadssidan är det framför 

allt arbetet med att minska brännbart avfall på 

ÅVC som gett stora resultat. Arbetet har lett till 

minskade kostnader för behandling, förbrän-

ningsskatt och transporter med 1,8 mnkr. 

Årets investeringar uppgår till 0,5 mnkr. De fem 

sopbilar som utgjorde stor del av investerings-

budgeten har blivit försenade och därmed har 

inte några investeringskostnader för dem 

belastat året.  
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Ordförande har ordet 
 

 
  

De fyra ansökande kommunerna Essungas, Götenes, Grästorps och Varas inträde beslutades vid ett extra 

direktionsmöte. För att förbereda inför kommande verksamhetsår bjöds representanter in från de fyra 

kommunerna att erhålla observatörsstatus vid direktionssammanträden under tiden fram till det for-

mella inträdet vid årsskiftet 2021/2022.  

Arbetet med den nya förbundsordningen hanterades av en grupp av medlemskommunernas kommundi-

rektörer. Den större förändringen från den tidigare versionen är ett tydligare uppdrag för kommunalför-

bundet. Några exempel från den nya förbundsordningen: kommunalförbundet ska bistå medlemskom-

munerna i det förebyggande avfallsarbetet, genomförande och uppföljning av avfallsplaner, medverka i 

medlemskommunernas samhällsplanering och att ha det samordnande ansvaret i medlemskommuner-

nas samråd med producentansvarsorganisationerna.  

En annan nyhet är att förvaltning ska två gånger varje verksamhetsår bjuda in kommundirektörerna till 

möte för dialog och information. Detta har tidigare skett årligen men har inte varit explicit uttryckt i den 

dåvarande förbundsordningen. Syftet med kommundirektörsmötet är att fånga upp medlemskommu-

nernas ambitioner och förväntningar på ett tidigt stadium så att detta på ett naturligt sätt får utrymme i 

kommunalförbundets planering och budgetering.   

Även verksamhetsåret 2021 har varit präglat av den pandemi som råder i världen, dock inte i samma om-

fattning som under 2020.   

När 2021 sammanfattas så görs det tyvärr med sorgkant. Under året gick direktionsersättaren Tommy 

Thelin från Töreboda ur tiden och lämnade oss med stor saknad.   

 

Martin Odenö 

Ordförande 

 

Verksamhetsåret 2021 har nästan huvudsakligen inneburit förberedelser inför 

årsskiftet 2021/2022. Fyra kommuner sökte under verksamhetsåret medlem-

skap i kommunalförbundet. Med fyra ansökande kommuner så fann med-

lemskommunerna i samråd med direktion och förvaltning att kommunalför-

bundets förbundsordning behövde uppdateras för att bättre motsvara verk-

samhetens vardag och medlemskommunernas ambitioner och förväntningar 

på det miljöarbete som avfallshantering innebär. 
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Förvaltningsberättelse 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

 
 
 

(Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
      
Verksamhetens intäkter 180 7932 158 0121 135 484 121 579 122 082 
      
Verksamhetens kostnader -177 1332 -163 0061 -140 865 -133 186 -130 918 
      
Årets resultat  3 660 -4 996 -5 383 -11 602 -8 827 
      
Resultatutveckling 0 0 -4,0% -9,5% -7,2% 
      
Investeringar 471 8 305 10 293 4 882 4 762 
      
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 
      
Likvida medel  34 474 28 908 29 795 31 487 32 215 
      
Kassalikviditet 140,2% 118% 134% 158% 205% 
      
Eget kapital  36 589 32 930 37 926 43 309 54 911 
      
Soliditet (%) 44% 42% 48% 58% 63% 
      
Antal anställda 56 55 59 58 54 

 
 
                    
1. Koncessionsavtalen med Falköpings kommun och Skövde energi upphörde 2020-08-31. Både intäkter 

och kostnader för behandling av matavfall respektive brännbart restavfall ingår därmed i förbundets 

ekonomiska redovisning från och med 1 september 2020. 

2. Helårseffekt av koncessionsavtalet ger ökade intäkter och kostnader. 
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Organisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 2021 var Lars 

Glad (M) från Hjo. Direktionen sammanträder 

fyra till sex gånger per år. 

 

 

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. 

 

 

Kommunalförbundet  

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bilda-

des år 2000 av kommunerna Hjo, Tibro och 

Skövde. Under åren har förbundet vuxit succes-

sivt och består av nio medlemskommuner fram 

till årsskiftet. Från den 1 januari 2022 utökas 

förbundet med de nya medlemskommunerna 

Essunga, Grästorp, Götene och Vara. Förbundet 

omfattar då 13 medlemskommuner och drygt 

215 000 invånare. Vid årsskiftet byter förbundet 

namn till Avfall & Återvinning Skaraborg. 
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Uppdrag 

Förbundets uppdrag har sedan bildandet varit att ansvara för den kommunala renhållningsskyldig-

heten enligt 15 kap 20-21 §§ i Miljöbalken. Det innebär bland annat ansvar för insamling av kommunalt 

avfall från hushåll och verksamheter samt tömning av små avloppsanläggningar.  

Från årsskiftet 2022 får förbundet ett utökat uppdrag som utöver ovanstående innebär följande: 

• bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och 

det avfallsförebyggande arbetet, 

• bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan 

antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

• bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som 

framgår av densamma, 

• medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa för-

utsättningar för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till 

hushåll och näringsliv. Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskom-

munerna om fysisk planering och skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

• ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårds-

verkets föreskrifter, 

• anordna möte mellan förbundschef och medlemskommunernas kommunchefer eller motsva-

rande minst två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlems-

kommunerna. 

• vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

• samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  
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Styrning och uppföljning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vision 

Vi är en av de ledande i Sverige  

inom kommunal avfallshantering  

och  

alla våra invånare sorterar rätt! 

Verksamhetsidé 

Vi säkerställer medlemskommunernas insamling och omhändertagande av hushållsavfall  

till vår gemensamma nytta. 

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

Vision 

Visionen beskriver vad förbundet eftersträvar att 

uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision 

och vi arbetar mycket med våra kunder för att få 

rätt sortering, både i sopkärlen och på återvin-

ningscentralerna. 

 

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.  

 

Styrdokument 

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

och avfallsförordningar samt förbundets avfallsföreskrifter och avfallstaxa. Den interna styrningen sker 

främst utifrån styrdokumenten förbundsordning, avfallsplan, verksamhetsplan, budget samt intern-

kontrollplan.  

Direktionen beslutar årligen om verksamhetsplan, budget och internkontrollplan. Verksamhetsplanen 

innehåller vision, verksamhetsidé, övergripande mål samt verksamhetsmål för tre år i taget. Budget 

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

Verksamhetsplanen löper för tre år i taget men revideras årligen av direktionen. Verksamhetsplanen är 

indelad i fyra olika perspektiv och i varje perspektiv finns övergripande mål och utifrån dem tas sär-

skilda 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. 

 

Internkontroll 2021 

Årligen genomförs 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

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

Abonnentavgifter 
sophämtning

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avfallstaxan 

Beslutsprocessen för den gemensamma avfalls-

taxan är komplex då förslaget måste antas likaly-

dande av samtliga fullmäktige i medlemskommu-

nerna.  

Förankringsprocessen mellan förbundets förvalt-

ning, direktion och medlemmarnas fullmäktige är 

avgörande för taxans godkännande. Taxeförslaget 

redovisas för kommundirektörerna och har hittills 

varit ett framgångsrikt arbetssätt. 

Omvärldsfaktorer 

Avfallssektorn är under förändring. Omställningen mot en cirkulär ekonomi får konsekvenser bland an-

nat i form av ny lagstiftning, skatter och avgifter. EU-direktiv ska implementeras i svensk lagstiftning och 

innebär mer och noggrannare sortering. Regeringen utreder kommunalt insamlingsansvar av förpack-

ningar, frival för yrkesmässiga verksamheter och Naturvårdsverket föreslår obligatorisk insamling av 

matavfall. Förslagen innebär stora krav på kommunerna att anpassa sin verksamhet på relativt kort tid 

och med fortsatt ovisshet kring ersättning från bland andra producenterna av förpackningar.  

En indirekt följd av skatt på plastpåsar har lett till brist på papperspåsar för bland annat matavfall. Fler 

kommer att konkurrera om råvarumaterialet papper framöver vilket kan leda till ökade priser. Även be-

handlingskostnader för avfall ökar. Skatt på förbränning infördes för två år sedan, priser på utsläppsrät-

ter stiger kraftigt vilket också påverkar priset för förbränning.  

Finansförvaltning 

För att hantera fluktuationer i likviditet har för-

bundet möjlighet att nyttja en checkräknings-

kredit via Skövde kommuns koncernbank.  

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en utmaning inom 

både sophämtning och ÅVC. Det beror bland an-

nat på att efterfrågan på chaufförer är stor men 

även för att utvecklingen av förbundets verk-

samhet 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 grund-

läggande yrkeskunskapen.  

Pensionsförvaltning 

Förbundets anställdas pensioner har tryggats via 

pensionsförsäkringar (KAP/KL och AKAP/KL).  



 

13 

 

 

Händelser av väsentlig betydelse  
 
 
  

Coronapandemin 

Under året har Coronapandemin haft en måttlig personalpåverkan och inga störningar i insamlingsverk-

samheterna har rapporterats. Sjukfrånvaron har ökat med ca en procent vilket främst beror på försiktig-

het vid symptom och obligatorisk frånvaro i samband med testning av covid-19.  

På samtliga arbetsplatser inom AÖS har åtgärder genomförts för att minimera smittspridning. Det finns 

en beredskapsplanering ifall ett större personalbortfall skulle inträffa både i egen regi och hos entrepre-

nörerna. Avstämningsmöten med personal i egen regi och entreprenörerna avvecklades tillfälligt under 

sommaren och hösten för att återupptas i samband med ökad smittspridning i december.  

Grönt kort i Skultorp 

Under våren har Skultorps återvinningscentral byggts om till en kvartersnära återvinningscentral (KÅVC) 

med Grönt kort. Denna ÅVC skiljer sig från övriga anläggningar genom att den är till för boende i ett sär-

skilt område och är anpassad för avfallsslag som uppstår regelbundet och ofta i hushållet. Boende i 

Skultorp kan lämna avfall som inte ska slängas i soptunnan t ex förpackningar, farligt avfall, elavfall, me-

tall, porslin samt gräs och löv. Övrigt grovavfall lämnas på någon av de större återvinningscentralerna. 

 

Den kvartersnära återvinningscentralen slog upp portarna i slutet av juni och hittills har drygt 1 000 per-

soner skaffat Grönt kort.  

 

Foto: Fredrik Melander 
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Förbundets uppdrag och nya medlemskommuner 

Under hösten 2020 bestämde medlemskommu-

nerna att en översyn av förbundets uppdrag var 

lämplig utifrån att det var länge sedan uppdra-

get ursprungligen formulerades och under den 

tiden har det skett mycket vad gäller både lag-

stiftning och teknisk utveckling. 

Översynen har resulterat i att uppdraget utökas 

från och med 1 januari 2022 med att bland an-

nat bistå medlemskommunerna med strate-

giskt stöd och kompetens beträffande avfalls-

hantering och det avfallsförebyggande arbetet.  

Förbundet ska även medverka i samhällsplane-

ringen och ansvara för samråd med producent-

ansvarsorganisationerna. En extern utredning 

ska undersöka möjligheterna för mottagande av 

avfall från små företag på ÅVC, insamling av 

verksamhetsavfall från medlemskommunerna 

samt fastighetsnära insamling av förpack-

ningar.  

 

Medlemskommunernas översyn innebär också 

att förbundets namn ändras till ”Avfall & Återvin-

ning Skaraborg”. 

Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner 

blir nya medlemmar i förbundet den 1 januari 

2022.  

Hösten har präglats av arbete med att kartlägga 

verksamheterna i de nya kommunerna. Ett per-

sonalövertag på tre personer är aktuellt i Götene 

och Vara. Den mesta verksamheten sköts via ent-

reprenader i de nya kommunerna förutom åter-

vinningscentralen i Götene som drivs i egen regi. 

I Grästorp anlitas kommunens personal för att 

bemanna återvinningscentralen. 
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Sortera säcken 

Projektet ”sortera säcken” har nu införts vid tre anläggningar i förbundet. Sortera säcken innebär att 

inga säckar med osorterat avfall tas emot på återvinningscentralen. När avfallet läggs i fel container 

återvinns det inte på rätt sätt och det innebär både onödiga kostnader och lägre återvinningsgrad. Det 

handlar ofta om elektronik, farligt avfall och framför allt förpackningar som felaktigt slängs i det 

brännbara restavfallet. 

På samtliga anläggningar med Sortera säcken minskar det brännbara avfallet rejält. Totalt sett har det 

minskat med hela 19 % jämfört med föregående år. De fina resultaten sprider ringar på vattnet och har 

lett till att personalen på flera andra anläggningar i förbunden också minskat sina mängder bara ge-

nom att prata med kunderna.  

- Det är fantastiskt kul att det går så bra och stor eloge till vår engagerade personal, säger ÅVC-chefen 

Christina Storm. 

Minskade mängder brännbart innebär lägre behandlingskostnader, lägre kostnader för förbrännings-

skatt men även färre transporter. Allt som allt har det genererat en besparing på 1,8 mnkr.  

 

Foto: Magnus Johansson 
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Väsentliga personalförhållanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av sjukfrånvaro (anges i % av total arbetad tid) 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 

ordinarie arbetstid 
8,2 % 6,8 % 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 
28,7 % 25,4 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 15,1 % 8,5 % 

Sjukfrånvaro för män 4,6 % 5,9 % 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 10,2 % 10,4 % 

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

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 9,0 % 6,4 % 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Andel kvinnor och män i olika 
verksamheter

Kvinnor

Män

Medarbetare 

Det har varit ytterligare ett annorlunda år för 

alla medarbetare i förbundet. Samtliga 

arbetsplatser har anpassats till för stunden 

gällande rekommendationer och restriktioner. 

Personalsociala aktiviteter har åter fått ställas 

in.  

Antalet tillsvidareanställda vid årets slut uppgår 

till 56 personer vilket är en ökning med en 

person jämfört med föregående år.   

Medelåldern för de anställda är 46 år. 

 

Andelen kvinnor uppgår till 34 procent och 

männen till 66 procent. Det är framför allt inom 

verksamheterna sophämtning och 

återvinningscentraler som andelen kvinnor 

fortfarande är lägre. 
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 8,2 procent vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört 

med samma period föregående år. Det är svårt att dra några slutsatser om den ökade sjukfrånvaron be-

ror på något annat än pandemin. Med stor sannolikhet är det den pågående pandemin som lett till en 

ökad sjukfrånvaro. Pandemiläget har skiftat under året men tog rejäl fart i slutet på året vilket indikerar 

fortsatt högre sjukfrånvaro även under början av 2022.  

Ett fåtal konstaterade fall av covid-19 har rapporterats under året och verksamheten har genomförts 

utan störningar. 

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

totalt ca 200 tkr. 

Kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjning är en utmaning inom samtliga verksamhetsdelar i förbundet. Efterfrågan på 

chaufförer är stor och har varit under en tid. Kravet på yrkeskompetensbevis (YKB) gjort att urvalet 

minskat något. Inom sophämtning erbjuder förbundet regelbundna arbetstider och möjlighet att på-

verka den dagliga verksamheten i syfte att konkurrera med den privata sektorn och behålla kompeten-

sen.  

Den utveckling som sker i ÅVC-verksamheten som exempelvis Grönt kort och sortera säcken leder till att 

kraven för de yrkesrollerna är högre än tidigare. Serviceförmåga och social kompetens är viktiga egen-

skaper för arbete på ÅVC, vid sidan av den grundläggande yrkeskunskapen.  
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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 
 

Kommentar 

Mål 2021 Måluppfyllelse  
 

Minst 5 % av mäng-

den slam från en-

skilda avloppsan-

läggningar ska han-

teras via olika lokala 

lösningar. 

 

 

Målet är uppnått. 

8,2 % av det insamlade slammet har hante-

rats via olika lokala lösningar som exempel-

vis i avvattningsverk. 

 

 

Ett mobilt slamrensverk står på Bånga-

hagens ÅVC i Mariestad. Syftet är att 

minska miljöbelastningen genom färre 

transporter och minskade behandlings-

kostnader. Om projektet visar positiva 

resultat kommer det utökas till fler kom-

muner. 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål och måluppfyllelse 2021 

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker 

löpande i under året och redovisas till direkt-

ionen tre gånger per år. 

Fem av fem målsättningar som mätts uppnås. 

Ett av målen har inte kunnat mätas på grund av 

den pågående pandemin.  

Att nå samtliga mål som kunnat mätas och 

vända ett underskott till positivt resultat tidi-

gare än beräknat får anses vara inom ramen för 

god ekonomisk hushållning. 
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Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Bedriva en effektiv och miljöriktig 
verksamhet 
 

Kommentar 

Mål 2021 Måluppfyllelse  
 

Mängden insamlat 

matavfall ska uppgå till 

minst 50 % av allt 

matavfall som uppstår. 

 

 

Målet är uppnått. 

50,3% av det matavfall som uppstår sam-

las in.  

 

 

Insamlade mängder matavfall minskar 

men målet uppnås i alla fall. 

 

Matavfallets renhets-

grad ska vara minst 98 

procent vid varje fastig-

het. 

 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

 

Med anledning av den pågående pande-

min har inga kvalitetskontroller av 

matavfall genomförts under 2021. 

 

”Sortera säcken” införs 

vid minst en ÅVC årli-

gen. 

 

Målet är uppnått. 

 

”Sortera säcken” har införts på Karls-

borgs ÅVC under 2021. 

Kund 
Övergripande mål 

God service och hög tillgänglighet Kommentar 

Mål 2021 Måluppfyllelse  

 

Grönt kort införs på 

minst en ÅVC. 

 

Målet är uppnått. 

Grönt kort vid Skultorps KÅVC startade i 

juni. 

 

Första anläggningen som är kvartersnära 

och riktad till boende i ett särskilt om-

råde. 

Ekonomi 
Övergripande mål 

Ekonomi i balans Kommentar 

Mål 2021 Måluppfyllelse  
 

Soliditeten understiger 

inte 35 %. 

 

 

Målet är uppnått.  

Soliditeten är 44 % och överstiger där-

med det finansiella målet. 

 

Förbundet har fortsatt god soliditet. 
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God ekonomisk hushållning 

Förbundet har en väl fungerande struktur för uppföljning av mål och ekonomi vilket är nödvändigt för 

god ekonomisk hushållning. Verksamheten följs upp utifrån fyra olika perspektiv; verksamhet och miljö, 

kund, medarbetare och ekonomi. Inom varje perspektiv finns långsiktiga övergripande mål och delmål 

som årligen ses över av direktionen.  

Samtliga delmål som kunnat mätas nås för år 2021. Det finansiella målet överstigs och den ekonomiska 

ställningen är fortsatt god. Verksamheten genomsyras av ständig strävan efter en effektiv och miljörik-

tig verksamhet. Under året har Sortera säcken och ny Grönt kortanläggning genomförts för att effektivi-

sera verksamheten och öka möjligheten till mer och bättre sortering.  

Ett mål har inte kunnat mätas på grund av den pågående pandemin. Av risk för smitta av Covid-19 har 

inga plockanalyser genomförts under 2021. En plockanalys innebär att avfallet noggrant gås igenom 

och analyseras. Eftersom inga plockanalyser genomförts går det inte att bedöma huruvida renhetsgra-

den uppfyller målsättningen.  

Ekonomisk ställning 

Resultatet för året är postivt med 3,7 mnkr. Det är 10,2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om  

-6,5 mnkr. Soliditeten uppgår till 44 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. Den 

ekonomiska ställningen är god och det egna kapitalet uppgår till 36,5 mnkr vid årets slut. Även 

kassalikviditeten är god (140%) vilket innebär att kortfristiga skulder kan betalas i stor utsträckning 

utan att behöva använda checkkredit eller uppta några andra lån.  

Det ekonomiska underskottet har vänts till ett överskott tidigare än beräknat. Enligt plan för taxehöj-

ningar som presenterats för direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunerna beräknades 

budget i balans uppnås inom tre till fyra år.  

Sammanfattningsvis har förbundet uppnått ett positivt ekonomiskt resultat, en mycket bra måluppfyl-

lelse och verksamheten sköts på ett bra sätt inom ramen för god ekonomisk hushållning. 
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Balanskravsresultat 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanskravsutredning 2021 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 660 -4 996 -5 383 

- samtliga realisationsvinster -40 -331 -478 

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 

+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 620 -5 327 -5 861 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 3 620 -5 327 -5 861 

Årets resultat efter balanskravsutredning är 3,6 mnkr. AÖS har fortsatt en god finansiell ställning med en 

soliditet som överstiger målet i verksamhetsplanen och eget kapital som uppgår till 37 mnkr.  

Förbundet uppfyller balanskravet och har en ekonomi i balans för år 2021. 
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Förväntad utveckling  
 

  Förändrad lagstiftning inom avfallsområdet 

Regeringen genomför flera utredningar inom 

avfallsområdet som kan få stor påverkan på för-

bundets verksamhet. Som exempel kan nämnas 

obligatorisk insamling av matavfall, frival för fö-

retag och kommunalt ansvar för insamling av 

förpackningar. 

Obligatorisk insamling av matavfall innebär att 

de miljöstyrande avgifterna inte längre kan tas 

ut och då minskar intäkterna. Samtidigt ökar 

kostnaderna för insamlingen då fler kärl ska 

tömmas. Kostnader för kvalitetskontrollerande 

åtgärder riskerar också att öka. 

Frival innebär att företag och verksamheter ska 

kunna välja vem som ska hämta, transportera 

och behandla den del av deras avfall som faller 

under kommunalt ansvar. Om frivalet genom-

förs innebär det ökade transporter, dyrare han-

tering, ökat tillsynsbehov och större administra-

tiv börda för kommunerna. 

Ett kommunalt insamlingsansvar för förpack-

ningar skulle innebära en genomgripande för-

ändring av det kommunala insamlingssystemet. 

Regeringen väntas fatta beslut under 2022. 

Nytt utökat uppdrag 

Den 1 januari 2022 får förbundet ett utökat upp-

drag. Det nya uppdraget innebär bland annat 

att förbundet ska bistå medlemskommunerna 

med kompetens och strategiskt stöd inom av-

fallshantering och avfallsförebyggande arbete, 

att bidra till genomförande och uppföljning av 

avfallsplanen samt att medverka i samhällspla-

neringen hos medlemskommunerna. 

I samband med förändringen lämnas ingen eko-

nomisk kompensation till förbundet. Uppdraget 

ska utföras inom ramen för avfallstaxan. Det 

finns inga kostnadsberäkningar kring det nya 

utökade uppdraget och det kommer sannolikt 

innebära en successiv utbyggnad av organisat-

ionen för att tillhandahålla efterfrågat stöd till 

medlemskommunerna. 

Foto: Thomas Harrysson 

Nya medlemskommuner 

När nya medlemskommuner ansluter till för-

bundet innebär det en tid av samordning med 

övriga kommuner. Det gäller föreskrifter, taxor, 

avfallsplaner, entreprenadavtal och verksam-

heten i övrigt.  

Införande av matavfall i de kommuner som sak-

nar det är prioriterat och planeringen har på-

börjats. 
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Resultaträkning 
 
 

Tkr  Not 2021-01-01 
2021-12-31 

Budget 2021 2020-01-01 
2020-12-31   

   

Verksamhetens intäkter 
 

   
Grund- och hämtningsavgifter 

 
150 538 148 395 127 906 

Övriga intäkter 2 30 252 8 810 30 106   
   

Verksamhetens kostnader 
 

   
Övriga externa kostnader  3,4,6 -134 802 -118 275 -120 707 
Personalkostnader 5 -35 104 -37 270 -34 839 
     
Avskrivningar 7 -7 226 -8 160 -7 460   

   
Verksamhetens resultat 

 
3 658 -6 500 -4 994   

   
Finansiella intäkter 

 
3 0 1 

Finansiella kostnader 
 

-1 0 -3 
Resultat efter finansiella poster 

 
2 0 -2 

     
Årets resultat 

 
3 660 -6 500 -4 996 
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Balansräkning 

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 
  

  
TILLGÅNGAR 

 
  

  
  

Anläggningstillgångar 
 

  
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 8 2 874 3 515 
Maskiner 9 1 896  2 686 
Inventarier 10 3 962 4 821 
Bilar och andra transportmedel 11 9 020 13 498 
    
Summa anläggningstillgångar 

 
17 752 24 520   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

    
Fordringar    
Kundfordringar   26 658 16 748 
Övriga fordringar 

 
1 247 173 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

3 342 7 728 
Summa fordringar  31 247 24 649 
    
Kassa och bank   34 474 28 908 
    
Summa omsättningstillgångar 

 
65 721 53 557   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
83 473 78 077   

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  

 
    
  

Eget kapital 
 

  
Årets resultat  3 659 -4 996 
Övrigt eget kapital  32 930 37 926 
Summa eget kapital 

 
36 589 32 930 

    
Skulder 

 
  

Kortfristiga skulder 
 

  
Leverantörsskulder 

 
19 018 21 488 

Övriga kortfristiga skulder 12 8 287 5 560 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 19 579 18 099 
Summa kortfristiga skulder 

 
46 884 45 147   

  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
83 473 78 077 

    
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

Tkr 2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31  

  
Den löpande verksamheten    

  
Årets resultat 3 660 -4 996 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 7 226 7 460 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 -251 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 7 226 7 209  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -6 598 681 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 737 3 995 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 025 6 889  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Investering i materiella anläggningstillgångar -459 -8 317 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 541 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -459 -7 776  

   
  

Finansieringsverksamheten    
  

Medel från finansieringsverksamheten 0 0  
   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE 5 566 -887  
  

Likvida medel vid årets början 28 908 29 795 
Likvida medel vid årets slut 34 474 28 908 
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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 2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 7 465 6 639 
Intäkter kommersiell verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) * 21 239 21 136 
Realisationsvinst 40 331 
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 1 508 2 000 
Summa 30 252 30 106 

 

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

 

Not 3 Ersättning till revisorerna 2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Revisionsuppdraget (PwC) 30 30 
Lekmannarevisorer 1 2 
Summa 31 32 

 

Not 4 Övriga externa kostnader 2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Entreprenader 50 662 49 651 
Behandlingskostnader* 33 107 22 465 
Förbränningsskatt 2 957 1 736 
Konsulttjänster 954 1 577 
Lokal- och markhyror 1 679  1 717  
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 227 466 
Bränsle, energi och vatten 4 018 3 248 
Transporter 5 194 4 585 
Övriga lokal- och fastighetskostnader ** 7 331 8 567 
Inköp av förbrukningsinventarier och material 9 583 8 111 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 4 141 3 925 
Administrationskostnader 12 991 12 636 
Realisationsförluster 0 80 
Övriga verksamhetskostnader 1 958 1 933 
Summa 134 802 120 677 

 
*Koncessionsavtal med Skövde energi och Falköpings kommun upphörde 2020-08-31. Kostnader för behandling av avfall åter-
fördes därmed till förbundet. 

**Sluttäckningskostnader varierar över tid bland annat beroende på tillgång till olika materialslag. 

 

Not 5 Personalkostnader 2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Arvoden 255 246 
Löner 24 481 24 395 
Kostnadsersättningar 30 42 
Sociala avgifter 7 857 7 614 
Pensionskostnader 2 034 2 223 
Personalsociala kostnader 447 319 
Summa 35 104 34 839 
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Not 6 Operationell leasing  
 

  

Hyreskostnad kommande år 310 
Hyreskostnad senare än ett men inom fem år 470 
Hyreskostnad senare än fem år 0 

 

Not 7 Avskrivningar  2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Byggnader 641 641 
Maskiner 790 922 
Inventarier 1 317 1 199 
Bilar och andra transportmedel 4 478 4 698 
Summa 7 226 7 460 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Byggnader 10 11 
Maskiner, inventarier och fordon 6 6 

 

Not 8 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Investeringar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 584 6 584 
   
Ingående avskrivningar -3 081 -2 440 
Årets avskrivningar -641 -641 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 722 -3 081 
   
Pågående nyanläggningar   
Ingående balans 12  
Utgifter under året  12 
Under året genomförda omfördelningar   
Utgående balans 12 12 
   
Utgående redovisat värde 2 874 3 515 

 

Not 9 Maskiner 2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 11 100 10 025 
Investeringar 0 2 510 
Försäljningar/utrangeringar 0 -1 435 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 100 11 100 
   
Ingående avskrivningar -8 414 -8 769 
Försäljningar/utrangeringar 0 1 277 
Årets avskrivningar -790 -922 
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 204 -8 414 
   
Utgående redovisat värde 1 896 2 686 
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Not 10 Inventarier 2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 8 592 5 488 
Investeringar 458 3 135 
Försäljningar/utrangeringar 0 -31 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 050 8 592 
   
Ingående avskrivningar -3 771 -2 589 
Försäljningar/utrangeringar 0 17 
Årets avskrivningar -1 317 -1 199 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 088 -3 771 
   
Utgående redovisat värde 3 962 4 821 

 

 

Not 11 Bilar och andra transportmedel 2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 34 580 32 595 
Investeringar 0 2 660 
Försäljningar/utrangeringar 0 -675 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 580 34 580 
   
Ingående avskrivningar -21 082 -16 940 
Försäljningar/utrangeringar 0 556 
Årets avskrivningar -4 478 -4 698 
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 560 -21 082 
   
Utgående redovisat värde 9 020 13 498 

 

 

Not 12 Övriga kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31 
  

 
Momsskuld 6 621 4 200 
Sociala avgifter 611 724 
Personalens källskatt  505 636 
Övriga kortfristiga skulder 550  
Summa 8 287 5 560 

 
 

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31 
 

 
Upplupna löner 254 358 
Upplupna semesterlöner 2 691 2 310 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 950 954 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 328 411 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 356 14 066 
Summa 19 579 18 099 
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Drift- och investeringsredovisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatanalys 

Årets resultat är postitivt och uppgår till +3,7 mnkr vilket är 10,2 mnkr bättre än budget.  

Det positiva resultatet beror till stor del på att intäkterna ökat efter den taxehöjning som gjordes till 

2021 och som inneburit drygt 6 mnkr i ökade intäkter. Övrigt att notera på intäktssidan är att mark-

nadspriset på träavfall har ökat under året och fler företag har tecknat återvinningskort vilket också 

genererat ökade intäkter. Budgetering av intäkter har gjorts med försiktighet och därför är det en avvi-

kelse mot budget med 4,6 mnkr.  

På kostnadssidan är det framför allt det målinriktade arbetet med att minska brännbart avfall på ÅVC 

som gett stora resultat. Arbetet har lett till minskade kostnader för behandling, förbränningsskatt och 

transporter med 1,8 mnkr. Jämfört med budget understiger kostnaderna budget med 5,6 mnkr. Det 

beror till stor del på utebliven förbränningsskatt på träavfall, lägre kostnader för omlastning av matav-

fall samt aktiviteter som inte kunnat genomföras på grund av pandemin. 

Intäkter och kostnader för sluttäckning varierar mellan åren beroende på mängden arbete som utförs. 

Verksamheten är kostnadsneutral då intäkter och kostnader är lika stora. Avgifterna för mottagning av 

verksamhetsavfall har höjts för att möta den ökade kostnaden för förbränningsskatt.  

Det ekonomiska underskottet har vänts till ett positivt resultat tidigare än beräknat. Enligt plan för 

taxehöjningar som presenterats för direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunerna be-

räknades budget i balans uppnås om tre till fyra år. Ökade kostnader för utsläppsrätter, drivmedel och 

entreprenader innebär sannolikt att avgifterna i taxan kommer att behöva höjas även kommande år. 
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Kommunala renhållningsuppdraget 

 

 
Övrig verksamhet 

 

 

Intäkter kommunal renhållning (tkr) Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse Utfall 2020 

Grundavgifter -46 165 -45 385 780 -43 019 

Hämtningsavgifter -89 221 -87 250 1 971 -67 480 

Latrin -495 -560 -65 -681 

Slamtömningsavgifter -14 624 -15 200 -576 -16 704 

Återvinningscentraler -7 465 -6 215 1 250 -6 889 

Övrigt -1 584 -455 1 126 -2 103 

Summa -159 554 -155 065 4 486 -136 876 

Kostnader per verksamhet (tkr) Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse Utfall 2020 

Direktion 390 500 110 379 

Administration 18 188 19 100 912 18 637 

ÅVC 43 927 46 100 2 173 39 919 

Enskilda avlopp 14 512 15 545 1 033 15 641 

Sophämtning 78 935 80 320 1 387 67 417 

Summa 155 952 161 565 5 615 141 993 

Intäkter övrig verksamhet (tkr) Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse Utfall 2020 

Sluttäckning -20 205 -1 255 18 950 -20 052 

Mottagningsavgifter verksamhetsavfall -1 034 -885 149 -1 084 

Summa -21 239 -2 140 19 099 -21 136 

Kostnader övrig verksamhet (tkr) Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse Utfall 2020 

Sluttäckning 20 177 1 255 -18 922 20 052 

Verksamhetsavfall 1 004 885 -119 963 

Summa 21 181 2 140 -19 041 21 015 

Kostnader (tkr)  Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse Utfall 2020 

Årets resultat  -3 660 6 500 10 160 4 996 
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Investeringar (mnkr) Budget 2021 Investeringar 2021 Investeringar 2020 

Fastigheter 0 0 0 

Maskiner 0 0 4,4 

Inventarier 2,0 0,5 1,2 

Bilar och andra transportmedel 12,1 0 2,7 

Summa 14,1 0,5 8,3 

Investeringsredovisning 

De fem sopbilar som skulle levererats under 2021 har blivit försenade och därmed har inte några 

investeringskostnader för dem belastat året. Leverans beräknas istället under 2022. 

De investeringar som genomförts är inköp av grindar samt manskapsbod till Grönt kort i Skultorp samt 

en rullkross för 285 tkr till Falevi ÅVC i Falköping. I investeringsplanen fanns även en dynamisk våg till 

Borreboda ÅVC i Töreboda men pandemin har saktat ner utbyggnaden av vägning av företagens avfall.  

Fördelning av intäkter och kostnader för renhållningsuppdraget 

Majoriteten av förbundets intäkter utgörs av taxereglerade grundavgifter, avgifter för sophämtning 

och tömning av små enskilda avloppsanläggningar. Ungefär fem procent av intäkterna kommer från 

mottagning och försäljning av återvinningsmaterial på ÅVC. Övrigt är en samlingspost för exempelvis 

lönebidrag och fakturerade inkassokostnader. 

De största kostnaderna utgörs av entreprenadkostnader för sophämtning, återvinningscentraler och 

tömning av små avloppsanläggningar (32 %), behandlingskostnader (21 %) och personal (23 %).   

29%
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Bilaga 1 Insamlade och behandlade mängder 

Avfallsmängder inom Sverige och EU 

Hushållsavfall utgör bara en liten del av de totala genererade avfallsmängderna i Sverige.  Enligt 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). Om gruvavfallet räknas bort utgör hushållsavfallet 13% av totalt upp-

komna mängder i Sverige. Ca 10% av totalt genererade avfallsmängder inom EU utgörs av hushållsavfall. 

Mängd hushållsavfall inom EU var i genomsnitt 505 kg per EU-medborgare 2020. Variationen inom EU är 

stor från 282 kg per invånare i Rumänien till 845 kg per invånare i Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

senaste åren.   

 

 

 

  

Bild: Behandlad mängd hushållsavfall i Sverige, källa Avfall Sverige. 
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Hanterade mängder inom förbundet 

I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade mängder av produkter och avfall inom förbundet. Statisti-

ken redovisas i huvudsak i kg per invånare. Detta görs för att få en översikt av utvecklingen utan att nya 

medlemskommuners tillskott snedvrider bilden.  

Statistiken avser enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering 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 Internethandelsföretag som är verksamma inom t ex 

matvaror som är på väg att kasseras (ex Matsmart) eller den omfattade handeln med second-hand-pro-

dukter 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 mäng-

den avfall och dess farlighet samt för att öka 

återanvändningen av varor och produkter och 

återvinning av material.  

 

Samarbeten för att främja återanvändning 

Textilier 

Vid AÖS återvinningscentraler finns samarbete med Björkåfrihet för insamling av textilier. Den stängning 

av mottagningen som skedde under 2020 på grund Coronapandemin har inte varit nödvändig under 

större delen av 2021. Mottagningen har hållits stängd under delar av året endast vid Rödjorna ÅVC i Skara 

samt flertalet av de små återvinningscentralerna i Skövde och Falköping.  

Insamlad mängd textiler vid AÖS återvinningscentraler under 2021 blev 358 ton, 2,0 kg per invånare 

(2020: 184 ton, 1,1 kg per invånare) vilket innebär en ökning även från när insamlingen senast hölls öp-

pen hela året (2019: 261 ton, 1,5 kg per invånare). Av dessa mängder gick 79 procent till återanvändning, 

15 procent till återvinning och 6 procent skickades till förbränning (2018 års fördelning).  
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Användbara saker 

Vid de flesta större ÅVC som drivs i AÖS egen regi möjlighet att lämna saker för återanvändning som till 

exempel husgeråd och inredningsföremål. Insamlingen utgör ett komplement till den redan stora mark-

naden för second-handverksamheter och liknande. AÖS insamling på återvinningscentralerna sker i sam-

arbete med lokala second-handverksamheter. Insamlingen vid Karlsborgs ÅVC och Bångahagens ÅVC har 

till följd av pandemin varit stängd under drygt halva året.  

Mottagna mängder för 2021 var 185 ton (1,1 kg per invånare), vilket är i nivå med mängderna för 2020. De 

insamlade mängderna bedöms utgöra en mycket liten del av den återbruksverksamhet som finns i sam-

hället idag.  

Insamling av avfall 

Via sopbilar och återvinningscentraler hanterar AÖS totalt 486,4 kg avfall per invånare. Totalt insamlad 

mängd inom AÖS minskade ned till de nivåer som hanteras innan Coronapandemin. 

Mängden mottaget avfall på ÅVC, som under 2020 var på mycket höga nivåer, har nu i princip återgått till 

de nivåer som hanterades innan pandemin. På ÅVC har mängden, jämfört med 2020, minskat med 63,7 

kg/invånare vilket motsvarar en minskning på -18 procent. 

Insamlat avfall per metod 

Kg per invånare 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Hämtat med sopbil, varav 195,0 191,9 197,3 204,8 208,6 207,9 206,4 207,7 

Brännbart restavfall 160,7 156,8 163,3 175,8 181,4 186,2 184,1 188,1 
Matavfall 34,3 35,1 34,0 29,0 27,2 21,7 22,3 19,6 

Matavfall till tank 0,3 0,4 0,6 0,4 - - - - 

Lämnat på ÅVC1, varav 290,6 355,0 294,7 276,9 281,9 286,2 281,8 266,7 

Brännbart restavfall 50,6 61,7 63,5 68,0 67,9 67,9 71,8 68,0 
Träavfall2 94,1 133,9 98,5 85,3 85,3 82,2 76,8 76,2 

Trädgårdsavfall3 44,8 47,4 41,0 36,8 39,8 38,5 42,1 38,8 

Sten, kakel, porslin etc. 37,2 40,2 28,2 25,4 27,1 25,2 24,5 21,9 

Summa 485,9 547,3 492,6 482,1 490,5 494,1 488,2 474,4 
1) I dessa siffor ingår även mängder från andra insamlingssystem såsom trädgårdscontainrarna i Skara kommun samt ”Samlaren” etc. 
2) Avser summan av returträ och grenar och ris 
3) Avser komposterbart trädgårdsavfall 
Mängden avfall som samlas in med sopbil har för första gången sedan 2017 ökat något. Detta tros vara en 
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effekt av att fler, till följd av Coronapandemin, arbetat hemifrån. Arbetet på återvinningscentralerna med 

”sortera säcken” kan också haft effekt genom att kunderna fått högre kunskap om vad som ska sorteras 

som restavfall i sopkärlet hemma. 

Insamlad mängd matavfall har minskat med 61 ton (1%) sedan 2020. Att mängden matavfall inte ökat på 

samma sätt som det brännbara restavfallet skulle kunna indikera antingen att matavfallet inte sorteras 

ut i samma omfattning som tidigare eller att mängden matavfall som slängs minskas till följd av att kom-

muninvånarna blir allt bättre att ta till vara den mat som köpts. Miljömässigt är det senare att föredra. 

Kunskap saknas dock vilken av ovanstående slutsats som är mest korrekt, sannolikt rör det sig om en 

blandning av båda. Av smittskyddsskäl har inga plockanalyser genomförts under pandemin och sorte-

ringsresultat har därmed inte återkopplats till fastighetsägare. Det kan eventuellt vara en delförklaring 

till att mer matavfall inte sorterats ut i rätt behållare. 

Mängden avfall insamlat med sopbil (195 kg per invånare) är dock fortsatt under riksgenomsnittet som 

för 2020 var 202 kg per invånare. Av detta utgjorde matavfall 41 kg. 

 

Insamling av slam etc. från små avloppsanläggningar 

Under 2021 samlades totalt ca 46 100 kubikmeter slam från enskilda avloppsanläggningar in. Mängden 

slam varierar över åren beroende på när tömningarna utförs och hur många extra tömningar som be-

ställs. De ovanligt stora volymer som samlades in under 2020 har bedömts bero på ökad hemmavistelse 

och vistelse i fritidshus under Coronapandemin. Dessa volymer har nu åter sjunkit till mer normala nivåer 

under 2021. 

Både insamlingen och behandlingssätten för slam från små avloppsanläggningar blir alltmer 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 

sina anläggningar mot det kommunala avloppsnätet. 

Huvuddelen av slammet hanterats via avlämning direkt till reningsverken. Slam har fortsatt inte kunnat 

lämnas till Töreboda reningsverk under året på grund av anläggningens utsläppsvillkor för kväveföre-

ningar. 

Insamlad och avlämnad mängd slam från små avloppsanläggningar 
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Kubikmeter  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Lämnat vid reningsverk 42 560 41 937 43 460 38 091 40 844 35 814 

Mobil avvattning, lämnat på Va-nä-
tet 

3 518 4 448 1 249 3 301 3 153 2 795 

Spridning på åkermark via göd-
selbrunn, varav 

0 2 503 2 217 2 131 2 093 3 193 

Samtliga typer av slam (göd-
selbrunn i Falköping) 

0 2 503 2 217 2 045 2 063 3 193 

Enbart slam från slutna tankar  
(gödselbrunn i Töreboda) 

0 0 0 86 30 - 

Summa 46 078 48 888 46 926 43 523 46 090 41 802 

 

Delar av den insamlade mängden av slammet från de enskilda avloppen har avvattnats. Vattenfasen har 

släppts till det kommunala avloppsnätet. Avvattning har skett både i Falköping och Mariestad. Under år 

2020 skedde intrimning av en ny typ av avvattningsverk, ett trappstegsrens. Trappstegsrenset placerades 

vid Bångahagen under 2021. Utställningen har hanterats som en, av länsstyrelsen godkänd, pilotverk-

samhet. Pilotverksamheten slutförs under 2022.  Det tidigare avvattningsverket (Maskozoll) har fortsatt 

använts i Falköping. 

Under 2021 har inget slam lagrats i gödselbrunn för spridning på åkermark. Bakgrunden är att efterfrå-

gan för att ta emot sådant slam på åkermark varit begränsad. Slammet kan inte spridas på ekologisk pro-

duktion vilket begränsat mottagandet allt mer. Därutöver kräver spridningen en förhållandevis stor ad-

ministration för den bonde vars mark det spridits på. 

Att gödselbrunnen i Töreboda inte använts beror på att avtalet för hygienisering, provtagning etc. som 

Töreboda kommun haft med Sötåsens Naturbruksskola har sagts upp av Sötåsen. Därmed är processen 

för omhändertagandet enligt denna modell inte längre möjlig. 
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Avfallsbehandling 

Samtidigt som mängderna avfall har ökat har sät-

tet att behandla avfallet förändrats på ett bety-

dande sätt under de senaste drygt 40 åren. Till 

höger redovisas hur behandlingen av hushållens 

avfall förändrats i Sverige under åren.  

 

 

 

Avfallsbehandling inom AÖS 

Andel avfall som materialåtervinns ökar över åren. Trots det utgör energiåtervinning fortfarande den 

främsta behandlingsformen.  

Under 2021 (2020 år siffror inom parentes) har det inom AÖS, utöver slam från små avloppsanläggningar, 

samlats in totalt 485,9 kg (547,3 kg) avfall per invånare, av detta har:  

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

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

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

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

värme och el 

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

I ovanstående siffror ingår inte förpackningar och tidningar eftersom dessa samlas in av producen-

terna. Under 2020 samlade förpacknings- och tidningsinsamlingen i Sverige in totalt in 63,6 kg/invå-

nare (2019: 62,3 kg/invånare). Insamlande mängder var fördelade på avfallsslag enligt nedan. 
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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 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Elavfall1 14,1 16,7 14,8 14,1 14,5 15,3 17,3 18,1 

Impregnerat träavfall 8,6 11,3 7,7 6,4 8,1 7,9 7,7 7,1 

Annat farligt avfall1 3,0 3,0 2,7 2,6 2,6 2,5 2,3 2,5 

Summa 25,7 31,0 25,2 23,0 25,2 25,7 27,4 25,5 

 

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

Mängden elavfall är nu åter på normala mängder. Främst är det mängden frys- och kylskåp som under 

2020 stod för den största ökningen av elavfall men som nu har återgått till för kommunalförbundet nor-

mala nivåer.  

Mängden impregnerat träavfall har minskat men ligger ändå fortsatt på en något hög nivå. Detta har san-

nolikt att göra att pandemin inneburit att många haft tid och möjlighet att underhålla och reparera sina 

hus. Det är sannolikt även förklaringen till att nivån annat farligt avfall ligger kvar på samma nivå som för 

2020. Stora delar av det farliga avfallet såsom tex färg och oljeavfall materialåtervinns medan impregne-

rat träavfall energiåtervinns och asbest deponeras. 

 

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 Sverige respektive AÖS skil-

jer sig åt. Nedan redovisas nationella behandlade mängder och jämförande insamlade mängder inom 

AÖS. I tabellen nedan har viss omräkning gjorts för att öka möjligheten till jämförelse. 
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 Sverigemedel 
2020  

AÖS 2020 AÖS 2021 

Biologisk återvinning 75 kg/invånare 83,3 kg/invånare 81,0 kg/invånare 
Konstruktionsmaterial i anlägg-
ningsändamål 

16 kg/invånare 40,2 kg/invånare 37,2 kg/invånare 

Övrig materialåtervinning 155 kg/invånare 38,2 kg/invånare 36,2 kg/invånare 

Summa 246 kg/invånare   

Förpackningar och returpapper - 70 kg/invånare   

Elavfall inkl. kylenheter, batterier  +16,7 kg/invånare +14,0 kg/invånare 

Farligt avfall 
(vattenbaserad färg samt oljeavfall) 

 + 2,5 kg/invånare +2,5 kg/invånare 

Jämförande värde mot AÖS redovis-
ning 

176 kg/invånare 180,9 kg/invånare 170,9 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 (+).   

 

Biologisk återvinning  

Insamling av matavfall har byggts ut under ett antal år. Mellan 2011 och 2019 erbjöds samtliga perma-

nenta hushåll att sortera matavfall och den insamlade mängden matavfall ökade under denna tidsperiod 

från 600 ton till 6000 ton per år. Mängden matavfall har därefter stabiliseras på kring 35 kg per invånare. 

Utsorteringen av matavfall är frivillig och 78 procent av hushållen sorterar sitt matavfall vilket är samma 

andel som året innan. 

Mängden trädgårdsavfall hushållen läm-

nar vid våra återvinningscentraler varie-

rar över åren. Förra årets ovanligt stora 

mängd har sjunkit, men ligger fortsatt på 

hög nivå. Trädgårdsavfallet som tas 

emot komposteras och nyttiggörs som 

växtnäring antingen genom att den säljs 

som olika typer av jordprodukter eller i 

samband med sluttäckning av deponier.   
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Övrig materialåtervinning 

Övrig materialåtervinning är exempel-

vis återvinning av gips och metallskrot 

samt användande av sten, kakel, pors-

lin etc. i konstruktionsändamål vid 

sluttäckning av deponier.  

Mottagen mängd avfall till övrig 

materialåtervinning var under 2021 

fortsatt hög (73,4 kg/invånare). Jäm-

fört med mängden 2020 har den dock 

minskat med 5,0 kg/invånare. Främst är det mängden sten, kakel, porslin etc. som varit hög, vilket tros 

ha att göra med förhållandevis mycket renoveringar och vinds- och förrådsstädningar under året. 

Mellan åren 2015 - 2019 var motsvarande mängd mer stabil då den höll sig på mellan 59 - 64 kg/invånare. 

 

Energiåtervinning 

Energiåtervinning (avfallsförbränning) är en termisk behandling för att utvinna energin ur avfallet. Vid 

Värmekällan, Skövde värmeverks avfallsförbränning i Skövde, producerades under 2020 (vilket utgör de 

senast tillgängliga uppgifterna) värme motsvarade 176 GWh samt el motsvarande 11,9 GWh.  Under 2020 

var anläggningens totalt behandlade mängd avfall 57 790 ton.  Större delen av denna mängd levererades 

av AÖS. Vid Värmekällan lämnade AÖS detta år 27 453 ton brännbart avfall hämtat via sopbil samt 9 056 

ton brännbart avfall insamlat vid AÖS återvinningscentraler.  

Träavfall men även brännbart restavfall mottaget vid återvinningscentraler drivna av entreprenörer 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 minskat kraftigt under 2021 men ligger 

fortfarande på en förhållandevis hög nivå. Detta bedöms vara en effekt av fortsatt hög hemmanärvaro i 

samband med Coronapandemin med en förhållandevis hög nivå av trädgårdsskötsel, renovering av fas-

tigheten samt städning på vindar och andra förråd.  
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Mängd avfall till energiåtervinning/bränsle  

Kg per invånare 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Restavfall via sopkärl 160,7 156,8 163,3 175,8 181,4 186,2 184,1 188,1 

Restavfall på ÅVC 50,6 62,5 63,5 68,0 67,9 67,9 71,9 68,0 

Träavfall på ÅVC 94,1 133,9 98,5 85,3 85,3 82,2 76,8 76,2 

Summa 305,4 353,2 325,3 329,1 334,6 336,3 332,8 332,3 

 

Mängden brännbart restavfall på ÅVC har för tredje året i rad minskat.  Minskningen från föregående år är 

stor -19 procent eller -11, 9 kg/invånare. Detta bedöms bero på de allt mer riktade åtgärder rörande fel-

sorteringarna på återvinningscentralerna. ”Sortera säcken” har införts vid ytterligare återvinningscen-

traler med gott resultat. En stor del av avfall som sorterades bort utgjordes av förpackningar.  

Under 2020 lämnades det i Sverige 216 kg restavfall per invånare till energiåtervinning. Av detta utgjorde 

insamlat restavfall via soptunna 161 kg per invånare. AÖS insamlade mängder restavfall i sopkärl ligger 

därmed nu på Sverigemedel. Tidigare år har detta legat under Sverigemedel. Förändringen kan bero på 

arbetet med att sortera säcken vid ÅVC. Kundernas ökande sorteringskunskap har sannolikt inneburit att 

fler, istället för att lämna det i restavfallet vid ÅVC, sorterar det som restavfall i det gröna kärlet vid fastig-

heten. Detta innebär totalt sett ett effektivare transportarbete, vilket även innebär en minskning av kli-

matutsläppen. 

Inom AÖS har den totala mängden brännbart restavfall (211,3 kg per invånare) från föregående år mins-

kat med – 8 kg per invånare. 

 

Deponering  

Det som skickas till deponi från AÖS består uteslutande av isoleringsprodukter av sten- och glasfiberull. 

Mängden deponiavfall ligger i stort sett på samma nivå som för 2020. Sannolikt har detta att göra med en 

fortsatt stor mängd renoveringsavfall som troligen uppstått till följd av att fler personer i, samband med 

sin hemmanärvaro i pandemitid, skött om och renoverat sina fastigheter. 

Riksgenomsnittet för deponerade mängder från ÅVC för 2020 var 4,1 kg per invånare enligt Avfall Sveriges 

rapport ”Svensk avfallshantering, 2020”. Mängden avfall till deponi inom AÖS område är 1,2 kg per invå-

nare vilket klart understiger riksgenomsnittet.  
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Mängd avfall till deponi 

Kg per invånare 2021 2020 2019 2018 2017 2016** 2015 2014* 

Avfall till deponi 1,2 1,3 1,0 1,4 1,4 5,5 4,4 4,3 

SUMMA 1,2 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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 Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund 
och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 
för verksamhetsåret 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för Skaraborgs 

kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 läggs till handlingarna. 

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för Skaraborgs 

kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning  

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 11 mars 2022, 

§ 2, att godkänna förslag till årsredovisning för år 2021 och att överlämna 

den till revisorerna och medlemskommunernas fullmäktige. 

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets 

verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 

presidium föreslår att förbundsdirektionen för kommunalförbundet ska 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.     

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund 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.  

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 11 mars 2022, 

§ 2, att godkänna förslag till årsredovisning för år 2021 och att överlämna 

den till revisorerna och medlemskommunernas fullmäktige.  

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets 

verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Kommunalförbundets revisorer bedömer att verksamheten i allt väsentligt 

har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den 

interna kontrollen har varit tillräcklig och att resultatet enligt 
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årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som gäller för 

förbundet. Revisorerna tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för 2021 godkänns. 

Presidiets bedömning 

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla 

revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska 

dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts 

i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 

tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet 

frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.    

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för 

kommunalförbundet ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.     

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser, 

varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Presidiets förslag, 2022-05-22 

Direktionen 2022-03-11, § 2 

Revisionsberättelse 2021-03-22 

Granskningsrapport 

Årsredovisning 2021 

Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund 

 

 

Patrik Björck 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 2/22
Årsredovisning 2021
SKBKF2022.0012

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-03-11 2/22

Beslut
att godkänna förslag till Årsredovisning för 2021 och att 
överlämna den till revisorer och medlemskommunernas 
fullmäktige. 

Bakgrund
Kansliet har upprättat årsredovisning för 2021. 
Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och 
verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna för 
året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 
samt noter till.
 
Ärende 
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 
på 
178 (620) tkr. 
Överskottet som genererats under åren har främst varit av 
sådan art att det kan härledas till ändrade 
arbetsförhållanden på grund av pandemin. Under året har 
vissa tidigare upparbetade kostnader som härrör t.ex. 
förberedelser för den inställda Skaraborgsdagen. 

Handlingar
        

Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner



Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund 
 

 

   

 

2022-03-22 
 

      
  Till 
  Direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 
  (org nr. 222000-2188) 

   

  Respektive fullmäktige enligt förteckning nedan 

 

Revisionsberättelse för år 2021 
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Skaraborg 
under år 2021. 

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. 

 

  2022-03-22 14:53:45 UTCSignerat 2829386 1 / 3Oneflow ID Sida



Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund 
 

 

Vi tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2021 godkänns. 

Vi åberopar bifogat gransknings-PM avseende årsredovisning 2021. 
 

Skövde den 22 mars 2022 

 

Valda revisorer  

 

 

______________ ______________ __________________ 

Elof Jonsson   Pelle Ekholm  Ewa Reinhold 

 

Bilaga: 

Till revisionsberättelsen hör bilaga; 

PM PwC; ”Granskning av årsredovisning 2021 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 förbundets revisorer granskat årsredovisning för perioden  
2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen 
för år 2021. 

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

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats: 

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

ET  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till 
medlemskommunerna inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig 
för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

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

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

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

Avgränsning och metod 

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

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

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i 
Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta 
slag av granskning kräver.    

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-03-11. Rapportens 
innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör.  
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Vi noterar att det saknas information om anställdas sjukfrånvaro för olika åldersgrupper. 
Detta bedöms ej som väsentligt. 

Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse, marknadsvärdet per balansdagen 
uppgår till ca 26,2 mnkr. Andelen i stiftelsen var tidigare bokförd som en finansiell 
anläggningstillgång.  

Förbundet har genomfört en ändring av redovisningsprincip för 2021. Ändringen innebär 
att både pensionsstiftelsens och pensionsavsättningens värden är inte längre med i 
balansräkningen. Förbundets totala pensionsåtagande sätts framöver i relation till 
andelarnas värde i pensionsstiftelsen. Förbundet bekostar löpande sina 
pensionsåtaganden utifrån erhållna uppgifter från förvaltaren. Först om andelarna i 
pensionstiftelsen har ett värde som överstiger förbundets totala pensionsåtagande 

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning. Detta kan 
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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(beräknat enligt Tryggandelagen) tas medel från stiftelsen för att möta förbundets årliga 
pensionskostnader.  

Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av 
pensionsskulden, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning. 
Konsolidieringsgraden uppgår till 113 % per balansdagen jämfört med 123 % 
föregående år. Förbundets egna mål på konsolideringsgrad är 120%. Vi vill även 
framhålla att börsutvecklingen i inledningen av år 2022 inte har beaktats i beräkningen 
av konsolidieringsgrad ovan, dvs den kan vara lägre. Tillgodoräkning av medel från 
stiftelsen är således ännu inte aktuellt.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.  

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eftersom det inte skett  

några investeringar 2021. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och  
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och 
bedöms således inte. 

Bedömning 

Ej tillämpligt.  

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 28-46.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 28-46 i alla väsentliga avseenden med 
övriga delar i årsredovisningen.  

2022-03-22 
 

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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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets revisorer granskat om resultaten för god 

ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som gäller för förbundet. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

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

Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en 

tillräcklig styrning och uppföljning. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 

medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 

det år som redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionen beslut avseende god ekonomisk hushållning 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-11. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör. 
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Granskningsresultat 
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.  

Bedömning 

Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en 

tillräcklig styrning och uppföljning. 

Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

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

Uppfyllt 
 
 
 

 

   

 

2022-03-22 

 

 

Fredrik Carlsson   

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

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 enligt uppdragsbrev 
med förbundet. 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 2021 
 

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 

31 december 2021. 

 

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 styrning av 

förbundets verksamhet, en arbetsordning för den politiska direktionens arbete samt en instruktion till 

förbundsdirektören. 

 

Direktion 

Förbundets direktion är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15 ersättare. 

Varje medlemskommun representeras i styrelsen av en ledamot som är kommunstyrelsens ordförande 

samt en ersättare som är 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 och godkänna årsredovisningen för 

förbundet, samt bevilja ansvarsfrihet för direktionens medlemmar. 

 

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 för att 

besluta om delregionala utvecklingsmedel, tillsammans med adjungerade ledamöter som 

representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga företrädare samt social ekonomi.  

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 ordförande 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 

tjänstepersonerna. De 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 2021. 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. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 57 438 54 641 43 812 39 317 29 800 
Verksamhetens kostnader 44 506 43 424 43 134 38 085 29 592 
Soliditet (%) 8 7 13 11 11 
Årets resultat 178 620 439 1 022 26 
Eget kapital 5 911 7 651 7 031 6 591 5 569 
Balansomslutning 78 678 109 826 52 082 57 596 49 250 
 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Kommunalförbundet har gått med överskott under 2021. Det tidigare prognosisreade överskottet har 

minskat beroende av att förbundet tagit upparbetade kostnader. T.ex. för den inställda 

Skaraborgsdagen 2021 och Västra Stambanegruppens arbete. I övrigt har den pågende pandemin 

medfört lägre kostsnader. Detta beror på att omställningen till ett mer digitalt arbetssätt.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Pandemi 

År 2021 har präglats av Corona-pandemin. Under större delen har nationella restriktioner varit 

gällande att distansarbete ska bedrivas och underlättas. Kommunalförbundet har följde 

restriktionerna. Endast två av direktionens möten kunde genomföras fysiskt på plats i Skövde 

stadshus. Övriga möten geomfördes digitalt. I samband med att de större vaccinatinsprogrammen 

kom igång under början av året minskade förbundets samordnande roll i hantering av skydmaterial, 

information och vaccinering av de mest sköra invånarna. 

Arbetssätt och organisation  

Under 2021 har arbetet med att implementera förbundets politiska organisation och nya arbetssätt 

fortsatt. Särskilt fokus har riktats mot projektorganisationens verksamhet och interna styrprocesser, 

regler m.m. Fler ärenden lyfts till direktionen för beslut . Utöver detta pågår dessutom ett flertal 

aktiviteter för att utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med kansliets 

medarbetare.  

Skaraborgsdagen 
Med anledning av pågående pandemi ställdes Skaraborgsdagen in för år 2021 och under hösten 

startade arbetet för att kunna genomförsa Skaraborgsdagen 2022.  

Regional utvecklingsstrategi  
Under året har Västra Götalandsregioen antagit ny regonal utvecklingsstrategi (RUS). Efter sommaren 

påbörjande arbetet med att ta fram förslag till delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg. Arbetet 

tar sin utgångspunkt ur RUS:en och styr mot målåret 2030.  
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Rapporter från verksamheten 

Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2021, inom ramen för respektive uppdrag och verksamhet, 

presenteras från och med sidan 27.  

 

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. Direktionen sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med 

uppehåll för sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen 

 

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 samverkan kring gymnasieantagningen. Kansliet 

har två enheter – ett antagningskansli och en projektenhet med varsin enhetschef. Verksamheten 

består i hög grad av arbetet kring de strategiska inriktningar som ligger i förbundets uppdrag, samt i 

en samverkan med nätverk från kommunernas ledningsorganisationer, jämte regionala 

samverkansstrukturer. Under år 2021 anställdes ny förbundsdirektör. 

 

Verksamhetsplan 

Fullmäktige har 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. Den 

kommer till stora delar att bygga på kommande Utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 och andra 

styrande inriktningsdokument. 

 

Faktorer som påverkar framtiden 

Skaraborgs kommuner står inför att hantera flera påtagliga utmaningar i närtid. Förutom de 

demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet invånare 

förväntas öka något under den närmaste framtiden. Hur efterverkningarna av pandemin kommer 

påverka människors flyttbeteenden är fortfarande oklart, men det spekuleras i att vi kan stå inför en 

situation där det blir mer attraktivt att bo och leva utanför storstadsområdena. 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, Jönköping, Örebro och Karlstad. 
 

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 
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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 liver genom en god utbildning är en av vuxenvärldens viktigaste 

uppgifter. Samarbeten mellan kommunalförbundet, kommuner och de lärosätens 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 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 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 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 som leder till 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 landets viktigaste stambana. Om de arbetet lyckas så bör det 

påverkansarbetet 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 för 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. Under året har verksamhetsledare för 

Västrastambanegruppen anställts. 
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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 

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 5,9 mnkr, minskningen av det egna kapitalet beror på förändringen 

av redovisningsprincip för pensioner. Där både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen har lyfts 

ut från balansräkningen. Informationsnot följer under balansräkningen. Soliditeten uppgår till 8 % 

(7%). Soliditet är således påvekad av förändringe av det egna kapitalet men även av att balans-

omslutningen är högre än normalt. Förklaring till den högre balansomslutningen är härledd till att 

Kommunalförbundet är samordnare av större riktade medel som fördelas ut i början på 2022 och 

sitter på kassn per 211231. 

 

 

 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 ett ställningstagande kring hur framtidens 

arbetslokaler ska ut. 

 

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. 

  



9 

Personalomsättning 2021 2020 

Tillsvidareanställningar 25 22 

Tidsbegränsade anställningar 11 14 

Totalt 36 36 

Totalt - Varav kvinnor 27 27 

Totalt - Varav män 9 9 

Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under pandemiåret 2021 1,03% (att jämföra 

med 4,45 % 2020). Skillnaden mellan åren kan förklaras av minskad långtidssjukfrånvaro.  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 2021 2020 

Total sjukfrånvaro 1, 03% 4,45% 

- varav långtidssjukfrånvaro  0% 57,18% 

- varav sjukfrånvaro för män 0,33% 0,54% 

- varav sjukfrånvaro för kvinnor 1,23% 5,81% 
 

 

 

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 2021 
 

Inför 2021 tog styrelsen beslut om att höja medlemsavgiften till förbundet med 1 kr, vilket innebar att 

den blev 44,25 kr per kommuninvånare och år.  

 

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.  

 

Balanskravsresultatet 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Vid en beräkning av årsresultatet 

med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 178 tkr (620tkr) och budget 2021 på 

 7 tkr. 

 
2021 2020 2019 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 177 643 619 417 439 739 1 021676 

 - 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 177 643 619 417 439 739 1 021 676 

- Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv         

+ Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv         

          

Synnerliga skäl         

Årets balanskravsresultat 177 643 619 417 439 739 1 021 676 

Balanskravsunderskott från tidigare år         

Summa 177 643 619 417 439 739 1 021 676 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa.  

 

Utvärdering av ekonomisk ställning  

Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets 
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kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställts. Förbundet har ett 

eget kapital på 5,9 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets pensionsåtaganden. 

Soliditeten uppgår till 8% (7%). Inga ekonomiska risker bedöms finnas i de intressebolag som 

förbundet äger andelar i.  

 

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 

ägarsamråd. I båda bolagen pågår arbete med att öka förståelsen hos de ägande kommunerna kring 

bolagens uppdrag och tjänsteportföljer, samt säkerställa deras ekonomiska utveckling. 

 

 
Pensionsspecifikation 

Skaraborgs Kommunalförbund har per 2021-12-31 en pensionsskuld på 23 337 000 kronor, inklusive 

löneskatt.  

För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2021-12-31 

är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 26 248 634 kronor. Därmed har förbundet en 

konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 113%, vilket innebär att det finns 113 kronor i 

kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser.  

Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av 

pensionsskuld, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning och blir då en avsevärd 

effekt för 2021 på konsolideringsgraden jämfört med 2020-12-31 då den var 123%. 

Både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen värden är inte längre med i balansräkningen och 

utifrån det ska total pensionsskuld mätas utifrån Tryggandelagen för att säkerställa kapital. 

Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens 

placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har under 2021 skapat en avkastning på 13,3% 

under 2021, vilket för Skaraborgs Kommunalförbund motsvarar en avkastning på 3,1 miljoner kronor. 

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 
    

Verksamheter 
Budget Utfall Utfall 

Avvikelse 
budget 

  2021 2021 2020 2021 

Förbundet totalt         
Verksamhetens intäkter -550 -703 -949 -153 
Kostnader arbetskraft 9 014 8 100 8 933 -850 
Medlemsbidrag -11 873     -11 905 -11 605 -32 
Övriga verksamhetskostnader 3 402 4 331 3 001 865 
Summa -7 -177 -620 -170 
          

Hållbar 
samhällsutveckling         
Kostnader arbetskraft 865 775 557 -90 
Övriga verksamhetskostnader 193 94 54 -99 
Summa 1 058 869 611 -189 
          

Välfärd         
Kostnader arbetskraft 2 462 2 141 2 179 -321 
Övriga verksamhetskostnader     515 414 435 -101 
Summa 2 977 2 555 2 614 -422 

Näringsliv         
Kostnader arbetskraft 862 821 835 -41 
Övriga verksamhetskostnader 140 145 180 5 
Summa 1 002 966 1 015 -36 
          

Kultur         
Verksamhetens intäkter -550 -550 -575   
Kostnader arbetskraft 697 706 708 9 
Övriga verksamhetskostnader          105 107 144 2 
Summa 252 263 277 11 
          

Kunskapsutveckling         
Verksamhetens intäkter   -153 -213 -153 
Kostnader arbetskraft 870 886 1 074 16 
Övriga verksamhetskostnader 250 358 407 108 
Summa 1 120 1 091 1 268 -29 
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Gemensam administration         
Verksamhetens intäkter     -161   
Kostnader arbetskraft 3 258 2 771 3 580 -487 
Övriga verksamhetskostnader 508 370 1 671 -138 
Summa 3 766 3 141 5 090 -625 
          

Övrigt         
Medlemsbidrag -11 873 -11 905 -11 605 -32 
Övriga verksamhetskostnader 1 670 2 843   110 1 173 
Summa -10 203 -9 062  -11 495 1 141 
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Resultaträkning Not  
         2021-01-01 

-2021-12-31 

 
         2020-01-01 

-2020-12-31   

 

Verksamhetens intäkter         
Medlemsavgifter   11 905 915   11 605 144 
Övriga intäkter 2 45 541 290   43 782 626 
          

Verksamhetens kostnader         
Personalkostnader 3 -27 343 909   -24 966 363 
Övriga externa kostnader   -29 868 674   -29 553 762 
          

Avskrivningar 4 -49 095   -49 095 
          
Verksamhetens nettokostnader  182 526  818 550 
     
Verksamhetens resultat   182 526   818 550 
          
Finansiella intäkter   1 175   2 301 
Finansiella kostnader 5 -9 058   -201 433 
          
Resultat efter finansiella poster   177 643   619 418 
          
Årets resultat   177 643   619 417 
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Balansräkning                              Not                                        2021-12-31             2020-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar         
          

Materiella anläggningstillgångar         
Maskiner och inventarier 6 123 145   172 240 
          

Finansiella anläggningstillgångar         
Aktier 7 2 200 000   2 200 000 
Andelar i pensionsstiftelsen 8 0   9 346 000 
Summa anläggningstillgångar   2 323 145   11 718 240 
          

Omsättningstillgångar         
Kundfordringar   1 180 883   1 982 931 
Övriga fordringar   2 672 984   2 660 095 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 3 840 250   7 810 305 
Kassa och Bank 10 68 660 724   86 130 570 
Summa omsättningstillgångar   76 354 841   98 583 901 
          
SUMMA TILLGÅNGAR   78 677 986   110 302 141 
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER          

            

Eget kapital           

Eget kapital 11 5 797 353   7 030 724   
Årets resultat   177 643   619 417   
Summa eget kapital   5 974 996   7 650 141   
            

Avsättningar           
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 12 0   7 494 000   
            

Skulder           

Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   -3 831 049   -51 922 634   
Övriga kortfristiga skulder   -1 216 555   -1 505 364   
Skulder till olika projekt 13 -24 893 651   -24 769 775   
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 14 -42 761 734   -16 960 226   
 
Summa kortfristiga skulder   -72 702 989   -95 157 999   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   78 677 986   110 302 140   

            

Ställda säkerheter   Inga Inga   
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 2021-12-31   
Pensionsskuld inklusive löneskatt     
Avsättning och ansvarsförbindelse 18 997 000   
Ränteuppräkning 206 000   
Basbeloppsuppräkning 120 000   
Nya utbetalningar -861 000   
Intjänad förmånsbestämd ålderspension    
Ändring av diskonteringsräntan 1 093 000   

Övrigt 3 782 000   

Summa pensioner 23 337 000   

 
*Upplysningen om löneskattens förändring från föregående period kommer 

anges from 2022-12-31 då det är en ny beräkning enligt Tryggandelagen från 

KPA per 2021-12-31 och siffror sen tidigare år inte är jämförbara. 

 

 
 
 
 
 

2021-12-31   

     

Total pensionsskuld 23 337 000   

Marknadsvärde pensionsstiftelsen 2021-12-31 26 248 634   

Konsolideringsgrad 113%   

     

     

Vår bedömning är att förväntad framtida avkastning på pensionsstiftelsen kommer lösa fastställt 

mål för konsolideringsgrad på 120% som Skaraborgs Kommunalförbund anser rimlig därav ingen 

extra avsättning till stiftelsen per 2021-12-31. 
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31   

Den löpande verksamheten           
Årets resultat   113 432   619 417   
            

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet           
Av- och nedskrivningar   49 095   49 095   
Gjorda avsättningar   0   556 000   
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital   49 095   605 095   

            
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   4 823 425   2 960 250   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -22 455 798   53 429 220   
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   

   
-17 469 846   57 613 982   

            
Årets kassaflöde     -17 469 846   57 613 982   
            

Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   86 130 570   28 516 588   
Likvida medel vid årets slut   68 660 724   86 130 570   
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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. 

Ändring av redovisningsprinciper; SKF har valt att lyfta ut från balansräkningen slag 13220 som är 

”andelar i pensionsstiftelse” samt slag 22200 som är ”pensionsavsättningen”. Detta ger en 

engångspåverkan på Eget Kapital per 2021-12-31 med 1 852 tkr. Pensionsstiftelsens anskaffningsvärde 

och marknadsvärde kommer from 2021 redovisas separat och inte tillhöra balansräkningen. 

Pensionsstiftelsens värde bör enligt gällande redovisningslagstiftning inte utgöra en tillgång i 

förbundet. På samma sätt kommer avsättningen och ansvarsförbindelsen redovisas som total 

pensionsskuld utifrån beräkning av Tryggandelagen hämtat från KPA. Dessa poster utgör ingen skuld i 

förbundet då dessa poster är tryggade via pensionsstiftelsen. 

 



20 

 Not 2 Verksamhetens intäkter 

  2021 2020   

        

Driftbidrag från staten 2 573 599 -811 552   

Driftbidrag från kommuner och landsting 39 073 189 27 958 818   

EU-bidrag 432 871 13 586 753   

Kurser och konferenser 345 320 291 873   

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 3 092 482 2 697 094   

Övriga intäkter 23 829 59 640   

Summa verksamhetens intäkter 45 541 290 43 782 626   

 

Not 3 Personalkostnader 

  2021 2020   

        

Styrelse och övrigt förtroendevalda -62 367 -61 736   

Anställda -18 995 905 -17 710 968   

Sociala avgifter -5 927 401 -4 854 345   

Pensionskostnader -2 358 236 -2 339 315   

Summa verksamhetens kostnader -27 343 909 -24 966 364   

        

  

Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 

33% av anskaffningsvärdet. 

  

  2021 2020   

        

Avskrivning maskiner och inventarier -49 095 -49 095   

Summa avskrivningar -49 095 -49 095   

        

  

Not 5 Finansiella kostnader 

  2021 2020   

        

Räntekostnader 9 058 10 433   

Ränta på pensionskostnader 0 191 000   

Summa finansiella kostnader 9 058 201 433   
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Not 6 Maskiner och inventarier 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 756 639 756 639   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   

        

Ingående avskrivningar -584 399 -535 304   

Årets avskrivningar -49 095 -49 095   

Utgående ackumulerade avskrivningar -633 494 -584 399   

        

Utgående redovisat värde 123 145 172 240   

       

 

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

        

Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göteborg, 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 12 439 844 (12 027 061)   

Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 2 279 758 (1 968 116) 

  

  

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Andelar i pensionsstiftelsen       

IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen   9 346 000   

    9 346 000   

        

Marknadsvärde 26 248 634 (23 164 639) 
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Periodiserade leverantörsfakturor enligt underlag 294 007 360 965   

Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 3 506 727 7 449 340   

Nettolöner 39 516 0   

Redovisat värde vid årets slut 3 840 250 7 810 305   

        

  

Not 10 Kassa och bank 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Förbundets likvida medel 43 767 073 61 360 795   

Tillväxtprogrammets likvida medel 24 893 651 24 769 775   

  68 660 724 86 130 570   

        

 Not 11 Eget kapital 

  2021-12-31 2020-12-31   

Eget kapital 

Ingående eget kapital 7 650 141 7 030 724   

Årets resultat 177 643 619 417   

Förändring EK -1 852 788     

Utgående eget kapital 5 974 996 7 650 141   

        

 

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

  2021-12-31 2020-12-31   

Avsatt till pensioner       

Ingående avsättning   6 938 000   

Ränteuppräkning   72 000   

Basbeloppsuppräkning   119 000   

Nya utbetalningar   -238 000   

Intjänad förmånsbestämd ålderspension   603 000   

Summa pensioner   7 494 000   
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Upplysning om löneskatt       

Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till 

Skatteverket med   2 267 340   

Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner   1 818 044   

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för 

löneskatt   449 296   

Löneskatt   4 534 680   

        

       

* Not 12 sätts från och med 2021-12-31 som upplysning under balansräkningen. 

  

 Not 13 Skulder till olika projekt 

  2021-12-31 2020-12-31   

Tillväxtmedels olika projekt (DRUM) 21 376 735 15 790 823   

Varav ej nyttjade projektmedel kommunal finansiering 1 845 520 3 763 582   

Varav ej nyttjade projektmedel VGR finansiering 1 671 396 5 215 369   

  24 893 651 24 769 774   

  

Ansökta projekt är återredovisade till VGR för 2021 till ett totalvärde av 

49 400tkr. Delregionala utvecklingsmedel från VGR utgör 12 500tkr 

fördelat enligt nedan: 

 

RUN= Regionutvecklingsnämnden har tilldelats med 8 600tkr   

KN = Kulturnämnden har tilldelats med 2 100tkr 

MN = Miljönämnden har tilldelats med 1 800tkr 

 

Övrig finansiering utöver DRUM har skett med 36 900tkr, varav 

14 300tkr från kommuner/kommunalförbund.        
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Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Upplupna löner 66 889 0   

Upplupna semesterlöner 1 608 556 1 458 184   

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 834 566 754 251   

Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 39 534 303 14 271 654   

Övriga interimsskulder 717 420 476 137   

  42 761 734 16 960 226   
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 Bilaga: Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2021 

 

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 1:e vice ordf.   Rasmus Möller, Lidköping  

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 2:e vice ordf.    Runo Johansson Tidaholm (jan-sept, nov-dec) 

                                                      Ingemar Johansson, Tidaholm (sept-nov ) 

Johan Abrahamsson, Mariestad 3:e vice ordf.   Ida Ekeroth Clauson, Mariestad (jan-maj) 

                                                      Janne Jansson, Mariestad (juni-dec)  

Daniel Andersson, Essunga   Niclas Eringsfors, Essunga  

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 

Catarina Davidsson, Karlsborg   Jonas Davidsson, Karlsborg 

Ylva Pettersson, Skara   Fredrik Nordström, Skara  

Rolf Eriksson, Tibro   Per-Olof Andersson, Tibro 

Bengt Sjöberg, Töreboda                             Karin Arvidsson, Töreboda 

Gabriela Bosnjakovic, Vara (fr om dec.)  Fredrik Nelander, Vara 

Lars Gezelius, Vara (jan- nov) 
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Adjungerade Direktionen för Tillväxtmedel 

Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige  

Mats Jägstam, Högskolan i Skövde ( t o m oktober 2021) 

Thseen Aslam, Högskolan i Skövde (fr. o m november 2021)  

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 

 

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 
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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 i DKR

Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse: 

Katarina Jonsson, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping  

Anna-Karin Skatt, Tidaholm  

Johan Abrahamsson, Mariestad  
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Rapport från 

verksamheten 2021 
 

Verksamheten under 2021 

Direktionen har under året haft åtta 

sammanträden och bland annat behandlat 

följande frågor: 

 
- Nationell och regional plan för 

transportinfrastruktur 
- Beslut om långsiktigt uppdrag till 

Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle 
och Next Skövde om Visit Skaraborg 

- Ny förbundsdirektör 
- Samordning av arbetet med Färdplan till 

en God och Nära vård. Revidering av 
Hälso- och sjukvårdsavtal 

- Remiss Regional fysisk planering 
- Kompetensomställning 

 

Organisationen 

På tjänstemannasidan medverkar förbundets 

medarbetare regelbundet i samverkans- och 

utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor 

i medlemskommunerna, övriga kommunal-

förbund i Västsverige, Västra Götalands-

regionen, 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.  

  

Under 2021 har förbundet ägt en rad olika 

projekt som har täckt in samtliga våra 

fokusområden (välfärdsutveckling, 

kunskapsutveckling samt regional utveckling). 

Projekten redovisas löpande i denna 

verksamhetsberättelse under respektive 

fokusområde. På så vis sätts de i ett 

sammanhang och visar på hur vi via projekt som 

arbetsform, har bidragit till utveckling för våra 

medlemmar.  

 

Hösten 2020 påbörjades ett utvecklingsarbete av 

förbundets projektverksamhet. 

Utvecklingsarbetet omfattar arbetsprocesser 

kring de projekt där förbundet är huvudman 

(sökande part av externa medel och/eller 

delregionala utvecklingsmedel) alternativt är 

samverkanspart. Utvecklingsarbetet omfattar 

inte förbundets roll och process kring beviljande 

av delregionala utvecklingsmedel.  

 

Under 2021 har detta utvecklingsarbete fortlöpt. 

Fokus har varit på att arbeta fram verktyg och 

metoder för stöd och styrning, mer specifikt har 

en projektstyrningsmodell tagits fram. I fram-

tagandet av modellen har förankringsarbete 

skett internt samt hos Förbundsdirektion och 

dess presidium. Från 2022 kommer förbundet 

allt mer att jobba utifrån modellen. Uppföljning 

kommer göras och revidering sker vid behov.  

 

Under 2021 har 16 medarbetare varit knutna till 

enheten. Majoriteten har varit visstidsanställd 

personal, men här återfinns även tjänsteköpt 

personal samt tillsvidareanställda. Vissa av 

dessa medarbetare har avslutat anställning på 

förbundet under året i samband med att projekt 

löpt ut.  
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Regional utveckling 
Näringsliv inklusive DRUM 
Viktiga händelser under året 

Pandemin har fortsatt präglat näringslivs-

arbetet. I takt med att vaccineringen har ökat, 

har det lett till en ökad optimism bland 

företagen. Näringslivet har överlag klarat sig 

bättre än förväntat från pandemin i Skaraborg, 

förutom några branscher som har drabbats extra 

kraftigt. Dock har omikron varianten påverkat 

oss under slutet av året. 

Direktionen har tagit beslut om långsiktiga 

uppdrag till Visit Skaraborg och Business Region 

Skaraborg för att stärka attraktionskraften och 

utveckla det långsiktiga näringslivsarbetet i 

Skaraborg.  

Under februari månad blev det klart med en ny 

etablering i Götene, Sempers logistikcentrum.  

 

Under våren beslutades den nya regionala 

utvecklingsstrategin VG2030. Strategin pekar ut 

riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas 

till 2030. Under hösten påbörjades arbetet med 

att ta fram en delregional utvecklingsstrategi för 

att realisera Skaraborgs mål för 2030. 

Under 2021 antogs Överenskommelse om 

delregionala utvecklingsmedel och samverkan 

mellan Västra Götalandsregionen och 

Skaraborgs Kommunalförbund 2021–2024. 

Nyföretagandet i Skaraborg har haft en positiv 

utveckling med en ökning på 12 % mot 

föregående år. 

 

Business Region Skaraborg 

Business Region Skaraborg (BRS) är en 

gemensam tillväxtorganisation vars uppdrag är 

samordna och utveckla Skaraborgs 

investeringsfrämjande arbete, med mål-

sättningen att öka antalet etableringar, 

investeringar och arbetstillfällen i Skaraborg. 

BRS arbetar proaktivt med att erbjuda service 

till primärt utlandsägda företag som vill 

expandera befintlig eller nyetablera sig i 

Skaraborg. 

Under året har BRS varit aktuell för ett flertal 

förfrågningar av större dignitet med betydande 

antal anställda (från ca 1500 upp till 5000 

anställda per förfrågan), kopplat till industrin 

och den gröna omställning som nu sker globalt.  

 

Företagen ser Skaraborg och Västsverige som en 

gynnsam plats att etablera sin verksamhet på 

utifrån våra möjligheter med att kunna möta 

upp deras behov i form av större markytor, kraft, 

vatten och infrastruktur. Vidare är Skaraborgs 

geografiska läge och befintliga företag inom 

fordonsindustrin med dess historiska arv, 

innovation, utveckling och kompetens som finns 

i regionen en ytterst viktig faktor.  Genom 

arbetet med dessa förfrågningar har BRS 

utvecklat en än närmre samverkan med berörda 

parter, inte minst med Västra 
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Götalandsregionen och Business Sweden för att 

på bästa sätt kunna samla den kraft och resurser 

som krävs för att kunna möta behov och 

efterfrågan. Gemensamt för dessa förfrågningar 

är de ”tighta” tidplaner som kräver ett samlat 

fokus för att kunna möta de utmaningar och 

möjligheter det innebär med att hitta lösningar 

på frågor som rör allt från infrastruktur, kraft, 

vatten, bostäder, talangattraktion, 

kommunernas mottagarkapacitet kring 

inflyttning (softlanding) till de insatser som 

behöver komma till stånd för att lyckas med den 

omställning av kompetens som företagen är i 

behov av.   

Ett av årets resultat är Semper, som ägs av 

internationella bolaget Hero Group, etablering 

av sitt nya logistikcenter och centrallager för den 

nordiska marknaden i Götene. En etablering 

som genererar ca 50 arbetstillfällen. En 

etablering som gynnar hela regionen och som 

gett lyskraft till både det befintliga näringslivets 

fortsatta utveckling och nya aktörers syn på 

Skaraborg där man genom dryporten vid 

Skaraborg logistic center i Falköping kan 

erbjuda hållbara transporter på järnväg till 

Göteborgs hamn vidare ut i världen, som en 

gynnsam plats att etablera sin verksamhet på.  

Beslut har tagits av Direktionen, om att Business 

Region Skaraborg övergår till permanent 

verksamhet med ny förvaltningsform, i form av 

ett långsiktigt uppdrag i fyra år med finansiering 

av delregiona utvecklingsmedel.  

BRS har under året fortsatt fördjupa sitt 

samarbete med Business Sweden kring 

befintliga utlandsägda företag i Skaraborg för att 

kunna agera och stötta företagen kring 

expansion av verksamhet och minimera risker 

för omlokalisering av verksamhet. 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 av flera viktiga aktörer är IDC för att 

möjliggöra och stärka utvecklingen av den 

tillverkande industrin i Skaraborg.    

 

Under hösten har Projekt Inflyttarservice startat 

upp, projektledare har rekryterats och arbetet är 

igång. Bl a arbetas med förberedelser inför 

upphandling av digitalt verktyg och 

förberedelser kring kommunernas 

mottagningskapacitet har påbörjats. 

 

Företagsklimat 

Projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg” 

vars uppgift har varit att stödja Skaraborgs 15 

kommuner i arbetet med att förbättra 

företagsklimatet. Insatserna i projektet har varit 

till att skapa hållbara strukturer för 

kommunerna och i därigenom goda 

förutsättningar för företagen. Projektet har 

pågått under fyra år och avslutades i december 

2021. 

Projektet har haft sex behovsområden som styrt 

inriktningen för de aktiviteter som genomförts, 

nämligen kompetens, kommunikation, 

digitalisering, upphandling, e-tjänster och 

samverkan. Sammantaget visar projektut-

värderingen att projektet har gjort väsentlig 

skillnad för kommunernas arbete inom flera 

områden med att stärka företagsklimatet. 

Trenden är också positiv för Skaraborgs 

företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs 

företagsklimatenkät. Majoriteten av Skaraborgs 

kommuner har förbättrat sitt 

företagsklimat/ranking under projektperioden.   
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Besöksnäringsutveckling 

En bransch som har drabbats hårt av pandemin. 

Stora utmaningar när antalet utländska 

besökare minskade kraftigt, färre 

restaurangbesök, inställda konferenser och 

minskade hotellbeläggningar. Många som har 

varit verksamma inom branschen har under 

pandemin pga arbetsbrist valt att gå till andra 

arbeten eller att studera. En stor brist av 

personal med rätt utbildning saknas, till 

exempel kockar och serveringspersonal.   

Dock har besöksnäringen på landsbygden klarat 

sig något bättre än storstäderna och många har 

valt att semestra inom Sverige för att upptäcka 

natur- och kulturupplevelser.  

Sommaren 2021 var besöksmässigt god för 

många områden i Skaraborg. Den nya 

virusvariant som kom under vintern som slog 

återigen hårt mot besöksnäringen, där många 

julbord och företagsevent har bokats av samt 

konferenser ställs in eller istället genomförs 

digitalt.  

Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-

Kinnekulle har fått ett långsiktigt uppdrag i fyra 

år att driva och utveckla den samverkans-

plattform för besöksnäringen i Skaraborg som 

byggts upp för att marknadsföra Skaraborg.  

Visit Skaraborg har framgångsrikt arbetat med 

gemensamt bemötande, digital utveckling och 

produktutveckling tillsammans med Skaraborgs 

turistorganisationer. Under året har ett flertal 

nya produkter/paket lanseras för att öka antalet 

besökare till Skaraborg och nya tekniska 

plattformar har utvecklats.  

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av 

Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges 

samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. 

Offentliga och privata aktörer bjuds in till att 

ansluta sig till Hållbarhetsklivet. Från Skaraborg 

finns totalt 460 Sverige-Norden- Världen 

företag, 87 av dessa företag är anslutna till 

Hållbarhetsklivet. Vidare är nio kommuner i 

Skaraborg anslutna till Hållbarhetsklivet och 

fyra kommuner är anslutna via sina 

destinationsbolag.  

Platåbergens Geopark har skickat in en ansökan 

få status som Sveriges första Unesco Globala 

Geopark. UNESCO:s utvärdering av Geoparken 

genomfördes under hösten och utvärderarna 

rekommenderar bifall till ansökan som kommer 

att behandlas under våren 2022. 

 

Gröna näringar 

Agroväst har under 2021 blivit tilldelade ”ECEI 

Silver label” av ESCA (European Secretariat for 

Cluster Analysis), som ett bevis på att de håller 

en hög kvalitet och har en hållbar utveckling 

som klusterorganisation. Samverkansinitiativen 

Gröna möten och SmartAgri utvecklas relativt 

väl trots pandemin. Gröna möten har under 

2021 arrangerat mer än 40 seminarier i Västra 

Götaland och Halland, med närmare 2000 

deltagare. SmartAgri har under året startat upp 

ett tiotal nya samarbeten med agroteknik-

företag, som får stöd i sin produkt- och 

tjänsteutveckling, samt finansiering. Inom 

projektet SmartAgri finns en affärscoach 

placerad på Science Park Skövde som stöd för 

små och medelstora IT- och teknikföretag i 

Västsverige som utvecklar och levererar 

lösningar direkt eller som del i andras lösningar 

till kundgruppen lantbruk och livsmedels-

produktion. 

Exempel på nya samverkansinitiativ som startat 

upp hos Agroväst under 2021 är:  

- Interreg ÖKS-projektet ”Steg mot ett mer 

klimatneutralt lantbruk”, som bland annat ska 

stärka naturbruksskolornas roll som 
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förändringsledare i omställningen till ett mer 

klimatneutralt lantbruk.  

- Leaderprojektet ”Biogas Västra Skaraborg”, 

som ska utarbeta ett beslutsunderlag för en 

etablering av en eller flera lantbrukarägda 

biogasanläggningar i västra Skaraborg. 

- Forsknings- och innovationsprogrammet 

”Mark- och vattenvård”, som arena för aktörer 

inom branschen med intresse för markbördighet 

och vattenfrågor. 

- Centrumbildningen SustAinimal, som ska 

identifiera och utveckla djurens roll i framtidens 

svenska livsmedelssystem 

- Innovationsprojektet ”Germination box”, som 

ska utveckla och testa ett system som bedömer 

groningsegenskaper hos spannmålskärnor. 

- Projektet ”Framtid Trädgård”, som ska sprida 

relevanta resultat från utländsk forskning och 

praktiska försök inom grönsaksodling. 

 

Initiativ har tagits under hösten tillsammans 

med Sveriges Lantbruksuniversitet för att se på 

olika möjligheter att stärka gröna näringar 

genom en innovationsnod i Skaraborg.   

 

Tillverkande industri, IDC och ASSAR 

Industriföretagen i regionen har varit påverkade 

av situationen med pandemin. Dock har många 

företag återhämtat sig inom 

tillverkningsindustrin och har haft en god 

utveckling, trots råvarubrist, containerbrist och 

långa leveranstider. Arbetslösheten som ökade 

kraftigt första året av pandemin (2020) har 

sjunkit under 2021 och bristen på 

nyckelkompetens är påtaglig.  Flera av 

Skaraborgs kommuner hade vid årsskiftet en 

arbetslöshet under 5 %.  

IDC har genom sin verksamhet/projekt arbetat 

med 276 förbättringsarbeten på små och 

medelstora företag för att stärka deras 

konkurrenskraft. Genom IDC identifierar 

industriföretagens behov och matchar dem med 

väl valda resurser och insatser för utveckling. De 

driver flera projekt t ex ”Catalyst”, för smart och 

hållbar produktion som ska ge företagen ökat 

ansvarstagande för framtiden genom 

omställning till en mer cirkulär ekonomi och 

mer hållbara produkter inom industrin.  

 

ASSAR Industrial Innovation Arena är 

mötesplatsen för framtidens industri, dit 

företagen söker sig. Det är en plattform för 

framgångsrikt kunskapsutbyte med nationella 

och internationella företag, kunskapsnoder och 

institut. Många av företagen i ASSAR, och i 

övriga projekt hos IDC, har under året fokuserat 

på nyutveckling av produkter, digitala 

utbildningar, investerat i sin produktion för en 

större automatiseringsgrad och effektivare 

flöden och sökt olika finansieringsstöd för 

utveckling och forskningssamarbeten.  

 

Innovationsstödsystemet och 

nyföretagandet 

Science Park Skövde har i sin Inkubator ett 

uppdrag att generera fler tillväxtbolag som säljer 

globalt och skapar kvalificerade arbetstillfällen 

lokalt. Under 2021 har totalt 54 företag/138 

individer varit inne i någon av 

inkubationsfaserna. Av dessa var 17 företag nya 

för året. 5 AB har gjort positiv exit från 

inkubation. Investeringar i bolagen har totalt 

varit 19 MSEK.  

Connect Väst har genom sina olika processer 

hjälpt 31 företag i Skaraborg med sin 

tillväxtresa. En kraftig ökning av antalet företag 

mot föregående år.  

NyföretagarCentrum har haft en kraftig ökning 
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av rådgivningar och antalet nya företag i 

jämförelse med föregående år. Enligt siffror från 

Bisnis Analys har 1 943 st nya företag registreras 

i Skaraborg. En ökning med 12 % mot 

föregående år.  

Företagsakuten, är en tjänst som har erbjudits 

till företagen under pandemin, har genomförts i 

Nyföretagarcentrums regi.  

 

Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 

Under 2021 antogs överenskommelse om 

delregionala utvecklingsmedel och samverkan 

Västra Götalandsregionen och Skaraborgs 

Kommunalförbund 2021–2024. 

Överenskommelsen fastställer vad som är syftet 

med de delregionala utvecklingsmedlen, vad de 

ska bidra till att åstadkomma samt vilket ansvar 

som vilar på respektive part i arbetet runt 

medlen. Regionutvecklingsnämnden, 

kulturnämnden och miljönämnden avsätter 

delregionala utvecklingsmedel som 

motfinansieras med motsvarande andel 

kommunala medel enligt 

medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. 

Under året beviljades nio projekt och två fick 

avslag av de projekt som kom vidare till beslut.  

 

Framtid 

Business Region Skaraborg har fokus på att 

marknadsföra Skaraborg och öka antalet 

etableringar samt fortsätta arbetet med 

utlandsägda bolag i Skaraborg.  

En ny affärsplan tas fram med fokus på 

Skaraborgs intressen och beskriver BRS 

fokusområden de kommande åren. Skaraborg 

har goda förutsättningar att ta emot fler 

etableringar genom god samhällsplanering.  

 

Under året kommer Inflyttarservice lansera en 

plattform för att attrahera 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, och nya cirkulära 

affärsmodeller. 

Fortsatta satsningar för att utveckla 

företagsklimatet och underlätta företagandet i 

Skaraborg. Marknadsföra Skaraborg och 

kvalitetssäkra besöksmålet tillsammans med 

näringen på ett hållbart sätt. Genomföra insatser 

för att stärka kompetensförsörjningen inom 

branschen. 

Globala Geoparksnätverkets styrelse 

rekommenderar att Platåbergens Geopark blir 

godkända som Sveriges första Unesco Globala 

Geopark. Det slutgiltiga, formella godkännandet 

tas av Unescos Executive Board när de har möte 

i april. Utmärkelsen stärker 

platåbergslandskapet som internationell 

destination och blir ett kraftfullt verktyg i 

marknadsföringen av området samt stärker 

stoltheten av att bo och verka i ett världsunikt 

landskap.  

Stärka gröna näringar i Skaraborg genom att 

undersöka möjligheten till att skapa en nod för 

innovationer genom att koppla ihop SLU, 

Science Park Skövde och Högskolan i Skövde.  

Agroväst arbetar med att forma en European 

Digital Innovation Hub för svenskt lantbruk, 

med SmartAgri som regional nod i Västsverige 

har fortsatt, och en ansökan ska skickas in till 

EU-kommissionen i februari 2022.  

 

En delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 

2030 ska tas fram som beskriver hur Skaraborg 

ska arbeta strategiskt framåt på ett långsiktigt 
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och målinriktat sätt. Utvecklingsstrategin pekar 

ut riktningen för vårt gemensamma arbete för 

Skaraborgs utveckling.  

 

 
 

Kompetensförsörjning 

Viktiga händelser under året 
Kompetensforum och stärkt kompetens-

beredskap 

Det ökade trycket kring företagsetableringar i 

Skaraborg, pågående expansioner i näringslivet 

samt slutsatser från projektet Samverkans-

modell för kompetensförsörjning pekade på 

behovet av en stärkt struktur för kompetens-

försörjning. En utvecklad struktur behöver ha 

kapacitet att matcha kompetensbehoven – i 

volym, innehåll och flexibilitet.  Dialog vid 

Rådslaget i oktober blev därför startskottet på 

ett utvecklingsarbete i förbundet som ledde till 

beslut vid direktionsmötet i december att 

tillskapa ett Kompetensnav i Skaraborg. Arbetet 

som sker i dialog med VGR, kommunerna samt 

parterna i Kompetensforum fortsätter under 

2022 då en ansökan om finansiering kommer 

lämnas in under mars till Regionala 

utvecklingsnämnden.  

Kompetensforums arbete knöts närmare 

Business Region Skaraborg som vid varje 

sammankomst rapporterar nuläge och aktuella 

behov, detta är av största vikt utifrån den 

kompetensberedskap som behöver stärkas och 

utvecklas genom forumets parter och nätverk. 

Den första årliga Kompetensanalysen färdig-

ställdes och kan sammanfattas i tre kompetens-

utmaningar som tydliga gemensamma nämnare 

i samtliga kartlagda branscher, nämligen: 

-Rätt utbildning för nya tider (vikten av 

kompetensomställning i arbetslivet och flexibelt 

utbildningssystem) 

-Matchning - utbud och efterfrågan (vikten av 

användbara kompetenskartläggningar samt 

målgruppsperspektiv, t.ex arbetskraftsreserven) 

-Roller och ansvarsfördelning (vikten av 

samverkan, struktur och genomförandekraft) 

Dessa områden kommer vara riktningsgivande 

för insatser framåt och följas upp genom 

Kompetensforums årshjul. 

 

Förstudien kring fördjupad samverkan mellan 

Högskolan i Skövde och kommunerna via 

kommunalförbundet avslutades under våren. 

Styrgruppen för avsiktsförklaringen mellan 

organisationerna beslutade att gå vidare med ett 

gemensamt genomförandeprojekt. De två 

utvalda spåren att vidareutveckla är Ökad 

övergång till högre studier samt Livslångt 

lärande. Beslut om genomförande tas under 

2022. 

 

Kompetensförsörjning i Besöksnäring 

och tillverkande industri 

Pandemin medförde utmaningar för 

besöksnäringens olika delar men även i 

kommunernas kostenheter. Efter dialog mellan 

Arbetsförmedlingen och kommundirektörerna 



35 
 
 

 

kring den akuta bristen på kockar, serverings-

personal samt receptionister återupptogs arbetet 

i Besöksnäringsbranschrådet.  

En särskild arbetsgrupp undersöker möjligheter 

att anställa personer ur arbetskraftsreserven då 

företagen prioriterat detta område.  

 

Projektet Fenixz som sker i samarbete med 

Fyrbodals kommunalförbund och IDC fokuserar 

på behovsinventering hos arbetsgivarna inom 

besöksnäring och tillverkande industri för att 

erbjuda riktade utbildningsinsatser. Dessa 

påbörjades under hösten och omfattade 85 

personer i slutet av året.  

 

Framtid 

Uppbyggnad och etablering av Skaraborgs 

Kompetensnav. Genom satsningen kommer 

metoder utarbetas för kvalitetssäkrad behovs-

inventering som leder till kompetensinsatser för 

anställda, med industrin som första pilot.  

 

Utbildningssystemet kommer parallellt 

vidareutveckla sin förmåga att svara upp mot 

behov på ett mer effektivt sätt. Utgångspunkten 

är att stärka Skaraborgs kompetensförsörjning 

genom strategisk påverkan och nya arbetssätt. 

 

Ansökan för genomförandeprojektet mellan 

Högskolan och Skaraborgs Kommunalförbund 

arbetas fram under våren 2022 och lämnas för 

beslut i Regionala utvecklingsnämnden i slutet 

av april. Arbetet kommer docka in i övriga 

pågående insatser såsom Teknik College, 

Kompetensnavet, ASSAR och WISER 

(högskolans projekt där företag varit med och 

tagit fram utbildningar som vänder sig till 

yrkesarbetande inom industrin) 

 

 
 

Kultur  
 

Viktiga händelser under året 
Under 2021 inom fokusområde kultur har ett 

strategiskt arbete fortsatt för att ta fram större 

möjligheter till samverkan och utveckling för 

och med Skaraborgs kommuner.  

Skaraborgs kultur- och fritidschefer har 

tillsammans haft kompetensutvecklingsdagar 

inom vandringsleder, den öppna ungdoms-

verksamheten och gestaltad livsmiljö.  

Flera gemensamma dialoger med kommunala 

kulturpolitiker har genomförts, några till-

sammans med regionala politiker.  

Syftet har varit att få gemensam kunskapsbas 

och erfarenhetsutbyte.  

 

Arbetet med att ta fram en Kulturplan för 

Skaraborg har fortlöpt och dialoger med olika 

parter och aktörer har ägt rum, t.ex. 

Leaderområdena, olika nätverk, VGR och med 

vår Direktion.  

I november 2021 beslutade Direktionen att anta 

förslaget om att inrätta en tjänst, Projekt- och 

finansieringskoordinator, vars syfte är att 
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samordna och stödja medlemskommuner och 

olika aktörer i ansökningsprocesser till externa 

finansiärer som t.ex. nationella myndigheter 

eller EU:s strukturfonder. Tjänsten finansieras 

av DRUM-medlen på Skaraborgs Kommunal-

förbund och kommer ha en testperiod fram till 

2024.  

I slutet av året fick Skaraborgs Kommuna-l 

förbund ett extra tillskott från Kulturnämnden 

på 350 000 kr. Medlen ska gå till att stödja 

medlemskommunerna i deras 

kommunikationsarbete kring vandringsleder 

nära kulturarvsplatser.  

 

Framtid 

Under 2022 kommer fokus läggas på att ta fram 

och besluta om en Kulturplan för Skaraborg. 

Hantering och handläggning av 

projektansökningar och DRUM-medel kommer 

fortsättas ses över och effektiviseras och 

förbättras.  

Tjänsten som Projekt- och finansierings 

koordinator ska tillsättas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar 
Samhällsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Under slutet 2021 fick vi remissversioner på 

infrastrukturplanerna 2022-2033. För den 

Nationella planen konstaterades att 

reinvesteringen på Kinnekullebanan tagits bort. 

Detta har lett till ett antal aktiviteter för att få 

tillbaka reinvesteringen i den slutversionen. 

Västra stambanan, och fyra spår Göteborg-

Alingsås, fanns inte heller med i 

remissversionen. Även här planeras ett antal 

aktiviteter för att få in sträckan i planen. Bägge 

järnvägssträckorna finns med i det yttrande 

Västra Götalandsregionen tar fram över den 

Nationella planen.  

 

För den Regionala planen har Skaraborg tagit 

fram ett gemensamt remissyttrande. 

Övergripande inriktning handlar om att stärka 

kopplingen mellan östra och västra Skaraborg, 

för ett gemensamt LA-område. Vi pekar också på 

överflyttning av gods ifrån väg, till järnväg och 

sjöfart, och infrastrukturen som behövs kring 

detta. Arbetet bedrivs inom ramen för 

infrastrukturnätverket med kommunernas 

tjänstepersoner Skaraborg.  
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Framöver kommer energiförsörjning och 

elektromobilitet vara viktiga parametrar i 

framtidens transportsystem.       

 

För kollektivtrafiken har 2021 präglats av ett 

förberedande arbete inför bussupphandling 

2024 i Skaraborg. Samtidigt har Corona-

pandemin fortsatt att späda på intäktsbortfallet 

även under 2021. Inför 2024 aviseras det därför 

neddragningar i kollektivtrafikutbudet med buss 

i Skaraborg, framförallt i glesare geografier. Vi 

ser med oro på hur tillgänglig-heten för 

exempelvis gymnasieelever i Skaraborg riskerar 

att försämras. Samtidigt har arbetet fortsatt för 

att på sikt förbättra mobiliteten för boende i de 

glesare geo-grafierna. Arbetet behöver ta ny fart 

efter Corona, med både testning och framtida 

strukturpåverkan, och arbetet behöver ske 

tillsammans med övriga Västra Götaland och 

Västtrafik. 

 

Framtid 

Framöver behöver vi hitta mobilitetslösningar - 

både lokalt drivna, kommersiella och offentliga 

(kollektivtrafik) - där de olika lösningarna ska 

samverka och bidra till en transporteffektiv 

tillgänglighet. 

 

 

Kunskapsutveckling 

Viktiga händelser under året 
 
Politiska uppdrag – dimensionering och  
obehöriga elever 
 
Två uppdrag har getts till skolcheferna från 

Direktionen. Det ena uppdraget är att se över 

förutsättningarna för en större samverkan kring 

planering och dimensionering av 

gymnasieutbildningarna (2020).  

Det andra uppdraget är utifrån tilläggsupp-

draget” att arbeta för att stärka möjligheterna 

för obehöriga elever och arbeta för att öka 

genomströmningen på introduktions-

programmen” (2019). Kring båda uppdragen har 

utsetts styrgrupper bestående av skolchefer och 

förbundets personal. Arbetet fortgår och  

presidiet för direktionen /direktionen har 

delgetts information vid några tillfällen.  

 

Teknikcollege 

Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på 

ytterligare ett annorlunda år. Många aktiviteter 

fick ställas in. Det vi lärt oss av förra året kunde 

vi dock dra nytta av nu, och teknikeventet 

”Möjligheternas Värld” genomfördes istället helt 
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digitalt. Balthazar Science center såg till att 

bygga upp en studio att sända ifrån och 

responsen från skolorna var mycket positiv. 

Runt 1300 elever besökte eventet detta år och 

kommuner som inte deltagit tidigare hade nu 

möjlighet att göra detta.  

 

Samarbete med Högskolan i Skövde försätter 

men på grund av restriktioner har inga 

aktiviteter kunnat genomföras än. 

I början av februari fick vi positivt besked från 

granskningskommittén att svetsutbildning lärling 

via Vuxenutbildningen i Skövde fått sin 

certifiering godkänd. Nu är två vuxenutbildningar 

i Skaraborg certifierade inom Teknikcollege. 

Vård och omsorgscollege 

Arbetet med de nya kursplanerna har under året 

fortsatt och gett bra resultat. Den kommer även 

under 2022 finnas kvar för att utbyta erfaren-

heter. 2023 är det dags för återcertifiering och 

redan nu har arbetet startats genom att bilda 

arbetsgrupper ute bland de lokala styr-

grupperna.   

 

Utbildningskonceptet Trygghet och 

Studiero  

Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är 

en av flera satsningar, som görs i Skaraborg med 

syfte att främja fullföljda studier.  Åtta 

kommuner (Götene, Karlsborg, Skara, 

Lidköping, Skövde, Tibro, Tidaholm och 

Töreboda) har tillsammans med Naturbruks-

förvaltningen, VGR, deltagit aktivt i satsningen 

under 2021.  

 

Fullföljda studier Skaraborg 2.0 

Projektet har resulterat i att Skaraborg är redo 

för att ta nästa steg i arbetet med fullföljda 

studier och därmed har goda förutsättningar att 

arbeta utifrån Kraftsamling Fullföljda studier i 

RUS:en. Under året med detta ”bryggprojekt” 

har dialoger med drygt 500 perosner som på 

olika sätt arbetar inom utbildning eller på andra 

sätt möter barn och unga i sitt dagliga arbete. 

Under dialogerna har både goda exempel och 

arbetssätt som gynnar fullföljda studier samt 

upplevda utmaningar för detsamma samlats in.  

Utmaningarna har sedan kategoriserats för att 

kunna planera för det vidare arbetet.  

 

Under året har också en interaktiv karta med 

goda exempel på arbetssätt och utvecklings-

arbeten i Skaraborgs kommuner tagits fram. 

Kartan finns på Utbildning Skaraborgs hemsida.  

 

Två webbsända seminarier har erbjudits under 

hösten. Med innehåll från ett gott exempel samt 

kunskaper kring bland annat jämlikhet, 

jämställdhet och normer. 

Kunskapsnod Skaraborg 

I december kom beslutet från RUN att vi kan 

finansieria ett kunskapsnod i Skaraborg 2022-

2024. I samverkan med VGR och övriga 

kommunalförbund mobiliserar vi nu för den 

regionala kraftsamlingen. 

 

IMprove 

Under 2021 har IMproves sista projektår startats 

upp, efter ett års förlängning. Lidköpings 

kommun avslutade sin medverkan som 

projektverkstad efter ordinarie projekttid.  

Kvar i arbetet är Skövde kommun, Mariestads 

kommun samt Skaraborgs Kommunalförbunds 

delprojekt gällande övergångar/överlämningar.  

Kommunalförbundets egna delprojekt, där en 

metod för överlämningar mellan årskurs 9 och 

Introduktionsprogrammen under året har fått 
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genomslag och intresse både lokalt, regionalt 

och nationellt.  

En arbetsgrupp, där 13 av 15 av Skaraborgs 

kommuner finns representerade har arbetat 

fram överlämningsrutiner som kommer att 

användas inom hela Skaraborg.  

 

Kombinationsutbildningar SFI 

Projektet Kombinationsutbildningar SFI ägs av 

Skolverket och drivs av Skaraborg för hela 

Västra Götalands räkning. Projektet arbetar med 

att finna framgångsrika arbetssätt och metoder 

för att integrera undervisning i SFI med en 

yrkesutbildning för vuxna. 

Under första delen av projektet gjordes en 

kvantitativ kartläggning om vilka 

Kombinationsutbildningar som bedrivs och vilka 

utmaningar respektive framgångsfaktorer man 

ser i arbetet med dessa. Under hösten gjordes 

kvalitativ kartläggning av utbildningarna kring 

organisation, samverkan mellan kommuner och 

hur samverkan med bransch och arbetslivet 

fungerar m.m. 

Under hösten arrangerades en digital 

föreläsning och workshop med Karin Sandwall 

och Lisa Gannå från NC Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk. Skolchefer, rektorer 

och verksamhetschefer inom Vuxenutbildning i 

hela VGR bjöds in. Projektet presenterades vid 

en digital länsstudiedag i Skaraborg för 

Vuxenutbildningen.  

 

Framtid 

Styrgrupperna arbetar vidare utifrån de politiska 

uppdragen kring dimensionering och obehöriga 

elever. 

Nätverksstrukturen i Utbildning Skaraborg 

gynnar samverkan och vi kan se att det är en bra 

grund för samordnade insatser. Strukturen är en 

förutsättning för att dialog som leder till 

handling och tillgodoser kompetens-

försörjningen på ett funktionellt sätt. 

 

Kunskapsnod Skaraborg har startat upp arbetet 

som ska pågå 2022-2024. Prioriteringar och 

arbetsgång fastställs under våren.  

Utbildningskoncept Trygghet och studiero är nu 

en del av arbetet inom Kunskapsnod Skaraborg. 

En konferens ska arrangeras hösten 2022 med 

syfte att sprida resultat från deltagande 

kommuner och verksamheter.  

 

Projektet Kombinationsutbildningar SFI som 

ägs av Skolverket och som Skaraborg driver för 

hela Västra Götalands räkning, förlängs ett år. 

 

 

Välfärdsutveckling 

Viktiga händelser under året  
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande underavtal och överenskommelser 

inför ny avtalsperiod - förslag har varit på remiss 

under hösten 2021. En särskild arbetsgrupp som 

representerat Skaraborgs 15 kommuner har 

utarbetat underlag som stöd för kommunerna i 
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remisshanteringen.  Förslag till beslut 

presenteras i inledningen av 2022.  

Färdplan Nära vård - remiss har varit ute under 

hösten och förslag till beslut presenteras i 

inledningen av 2022. Färdplanen identifierar de 

områden som särskilt prioriteras och där en 

kraftsamling behöver ske. Detta innebär 

förändrade arbetssätt, utvecklad samverkans-

kultur och ökad tillit mellan huvudmännen. 

  

Primärvårdsuppdraget - pågående arbete för att 

beskriva parternas primärvårdsuppdag 

(kommunerna respektive VGR) och 

gemensamma behov av utveckling i och med en 

ny skrivning av primärvårdsuppdraget i Hälso- 

och sjukvårdslagen 1 juli 2021. Förslag till beslut 

förväntas presenteras i inledningen av 2022.  

Översyn av lednings- och samverkansstrukturen 

på länsgemensam vårdsamverkansnivå har 

påbörjats och förväntas fortgå under 2022.  

 

Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) i 

relation till riktlinje för Patientkontrakt- 

Riktlinjerna bygger på en individuell plan men 

riktlinjen för Patientkontrakt, gäller enbart inom 

VGR. Båda riktlinjerna överlappar idag 

varandra. Ett arbete har inletts för att förtydliga 

när och hur SIP och Patientkontrakt ska 

användas. 

 

Pandemihantering - upparbetade struktur så 

som vaccinsamordning och egentester har 

förvaltats, utvecklats och avvecklats utifrån 

behov. 

Välfärdsteknik i samverkan- ett beslutsunderlag 

har arbetats fram som beskriver om och i så fall 

hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala 

hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i 

Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra 

Götalandsregionen och de privata vårdgivarna 

via Hjälpmedelscentralen. Underlaget går ut på 

remiss våren 2022.  

 

Inriktningsdokument familjecentraler- ett 

arbete har initierats för att tydliggöra uppdrag 

och förväntningar, skapa likvärdigt innehåll och 

kvalitetssäkra verksamheter. 

 

Länsgemensam medicinsk riktlinje för 

tillämpning av nationellt vårdprogram för 

palliativ vård.  

Förslag på riktlinje för omhändertagande av 

avlidna- syftet är att tydliggöra ansvars- och 

kostnadsfördelning för att uppnå en jämlik 

verksamhet inom Västra Götalands län.  

 

Länsgemensamt ramavtal avseende 

verksamhetsförlagd utbildning för 

studerande inom akademiska vårdutbildningar 

på grundnivå och avancerad nivå har beslutats 

och antagits av samtliga parter.  

 

Uppdraghandling avseende framtagande av 

förslag för länsgemensam organisation för 

kompetensutveckling fastställd av VästKom:s 

Ledningsråd. Utgångspunkt i såväl nationella 

yrkesresor som gemensam kompetensutveckling 

med VGR avseende hälso- och sjukvård.  

 

Viktiga övergripande händelser i 

Skaraborg under året 

Beslut i Socialchefsnätverket avseende 

omhändertagande och prioriteringar av statliga 

medel Nära vård- 10 % av medel tilldelade 

Skaraborgs kommuner har överlåtits till 

Skaraborgs Kommunalförbund för att 

 möjliggöra ett samordnat, offensivt och 

stödjande arbete med god och nära vård. Detta 
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syftar till att omfatta två heltidsanställningar om 

100 % varav en anställning verkar för att 

samordnat och på övergripande nivå stödja 

kommunernas arbete med omställningen till en 

god och nära vård delregionalt, regionalt och 

nationellt. Vidare finansieras utvecklingsledare 

om 50% med uppgift att stödja omställningen 

till den nära vården med fokus på äldre samt 50 

% som utgör processtöd i organisationen för 

sammanhållen vård och omsorg (SHVO) där 

främst processer för in- och utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård med tillhörande 

strukturer för SIP omhändertas.  

 

Projekt “Vårdens medarbetare” har fullföljts och 

slutrapport presenterades vid årsskiftet 21/22. 

Syftet med projektet har varit att stödja och 

samordna kommunernas behov av kompetens-

utveckling och kompetensförsörjning särskilt 

riktat på legitimerad personal. 

 

Gemensam praktisk digital utbildning 

innehållande fem utbildningstillfällen avseende 

Individbaserat Systematisk Uppföljningsarbete 

(ISU) riktad till medarbetare inom Välfärds-

sektorn i Skaraborg har påbörjats och kommer 

slutföras under 2022. Ca ett 60-tal deltagande 

från nästan samtliga kommuner i Skaraborg.  

 

Socialchefsnätverket har fastställt 

inriktningsdokument avseende "Digitalt först" i 

syfte att alltid beakta digitala lösningar i 

samband med ställningstagande kring såväl 

pågående arbeten som nya satsningar. För 

verkställande av beslutat länsgemensamt avtal 

för verksamhetsförlagd utbildning, med till-

hörande organisationsstruktur, har Socialchefs-

nätverket beslutat samfinansiera en 20% tjänst.  

 

Viktiga händelser målgrupp Barn och 

Unga  

Fortsatt utvecklingsarbete med Yrkesresa Barn- 

och Unga – både pågående arbete med GR samt 

ny process med SKR gällande nationell 

Yrkesresa för barn och unga.  

Nätverket har arbetat med att ta fram tydliga 

strukturer för hur hälsoundersökningar för 

placerade barn ska genomföras och kunna ske i 

större omfattning.  

Arbete kring att göra barn och unga delaktiga i 

beslut som rör dem, bland annat via Temagrupp 

barn och unga.  

 

Föräldraskapsstöd har stått i fokus i vår 

samverkan med Länsstyrelsen, Skaraborgs 

enheten – sektor social hållbarhet samt 

Kunskapsutveckling på Skaraborgs 

Kommunalförbund. 

 

Kartläggning av föräldraskapsstödsprogram är 

genomförd och presenterad för de lokala 

partssamverkansgrupperna tillsammans med ett 

arbetsmaterial för fortsatt dialog på lokal nivå. 

Arbete pågår med att presentera resultatet via en 

interaktiv Skaraborgskarta. 

   

Fortsatt arbete med de processer som är 

kopplade till Handlingsplan psykisk hälsa och 

då särskilt fortsatt implementering av 

överenskommelsen Samverkan för barn och 

ungas hälsa, SIP-riktlinjen, tidiga insatser samt 

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. 

Anställning av koordinator Barn och unga har 

förlängts 2022 ut med fokus på att vara ett stöd 

till arbetet som ska ske i de lokala  

Partsam-verkansgrupperna.  
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Förstudie integrerade verksamheter har 

genomförts tillsammans med Samverkansgrupp 

Vuxna psykisk hälsa/missbruk/beroende, 

förslag kring fortsatt arbete kommer presenteras 

för Vårdsamverkans styrgrupp i början av 2022.  

 

Årlig Partssamverkanskonferens har genomförts 

för all personal i verksamheter som möter barn 

och unga. Ca 140 personer deltog och fokus var 

information om Vårdsamverkan, föräldra-

skapsstöd samt risk- och skyddsfaktorer som 

grund i arbetet att skapa goda uppväxtvillkor. 

 

Arbete med strategisk plan inom 

Vårdsamverkan Skaraborg samt omställning till 

nära vård för barn och unga. 

 

Uppstart av projekt ”Tidig upptäckt – tidiga 

insatser” för barn med utvecklingsrelaterade 

funktionsavvikelser.  

 

Viktiga händelser målgrupp 

Funktionsnedsättning  

Extra fokus har gjorts på kompetensutveckling 

genom tjänsteköp på 20%. En kartläggning av 

kompetensutvecklingsbehov i Skaraborg görs 

och ska resultera i dialog om samverkan mellan 

kommuner och med utbildningsanordnare. 

Arbetet har också bidragit till att HR i Skaraborg 

tar med AID-koder inom funktionshinder-

området i sin kompetenskartläggning och 

kompetensförsörjningsplan.  

 

Dialog sker med kontinuitet i syfte att förbättra 

samverkan med psykiatrins psykosavdelning. 

Juridisk handledning för LSS-handläggare har 

genomförts även 2021 och har fungerat väl även 

genom digitala möten. 14 kommuner deltar. 

Resultatet är ökad rättssäkerhet i myndighets-

utövning och, enlig bedömning från deltagarna, 

ekonomisk besparing.   

 

Fokus digitalisering/välfärdsteknik med bland 

annat besök av modellkommun Grästorp, Adam 

Krantz, forskare samt dialog kring filmer SKR 

om förändringsledning.  

 

Viktiga händelser målgrupp Psykisk hälsa 

vuxna, missbruk/beroende  

Samverkansdialog med psykiatrin har resulterat 

i en mängd åtgärdsförslag som antagits av båda 

parters ledningar. 

Förstudie om integrerade 

arbetssätt/verksamheter för personer med 

samsjuklighet i Skaraborg. 

 

Revidering av delregional rutin för LVM. 

 

Revidering av delregional rutin för 

kostnadsfördelning vi placering utanför 

hemmet. 

 

Framtagande av delregional handlingsplan för 

suicidprevention (vuxna). 

 

Digitala seminarier om att Våga Fråga 

(suicidprevention) riktade till allmänhet och 

anställda har genomförts. Ca 220 deltagande vid 

fem tillfällen.  

 

Samordning av kommunernas arbete med att ta 

fram förvaltningsövergripande system och 

handlingsplaner för suicidprevention. 

 

Trepartskonferens har genomförts fysiskt där 

temat varit samverkan i komplexitet utifrån 

pågående utvecklingsarbete i Skaraborg inom 

ramen för Handlingsplan Psykisk Hälsa. På 
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grund av restriktioner kopplade till pandemin 

medverkade ca ett 70-tal personer.  

 

Viktiga händelser målgrupp Äldre  

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.  

 

Uppföljningar av säker in- och utskrivning 

utifrån lagändringen 2018 och pågående/fortsatt 

implementering 

 

Äldrenätverket har identifierat ett gemensamt 

behov av satsningar på handledning för 

 biståndsbedömare inom Socialtjänstlagen 

(SoL). Genom förbundets regi är detta verkställt 

och under hösten har 4 hand-ledningsdagar 

genomförts där sammanlagt 50 personer 

deltagit. 

 

Deltagit i framtagande av länsgemensamma 

dokument. 

Kompetensförsörjning av omvårdnadspersonal 

är en stor och levande fråga där ett fördjupat 

samarbete med Vård- och omsorgscollege 

initierats.  

Erfarenhetsutbyten har skett bl.a. kring 

äldreomsorgslyftet och projekt kring arbetstid.   

Ny form för arbetet inom närsjukvårdsteam har 

påbörjats. Fokus på samordning och 

implementering i hela Skaraborg. Teamet utför 

medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser 

under kortare period eller som enstaka insats. 

  

Tillgången av läkare i de mobila 

hemsjukvårdsläkarteamen är varierande mellan 

kommunerna vilket därför varit en 

återkommande prioriterad fråga som kommer 

att fortsätta att följas upp genom samverkan 

mellan kommunerna och primärvården. Syftet 

är att begränsa behovet av oplanerade besök och 

inläggning på sjukhus.  

 

Ny rutin kring direktinläggning på sjukhus har 

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. 

Framtid  

Den demografiska utvecklingen har sedan 

många år nämnts som stora utmaningar inom 

Välfärdssektorn. Samverkan och samordning är 

viktiga hörnstenar för att klara kommande 

utmaningar. Detta gäller såväl nationella, 

regionala som lokala plattformar. 
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Utveckling av Nära Vård med primärvården som 

nav, syftar till att invånare ska få en god, nära 

och samordnad vård och omsorg där den 

enskilde har en stor delaktighet. För att utveckla 

den nära vården kommer stort fokus framledes 

ligga på samverkan inom primärvården där 

såväl kommun som regionen utgör huvudman, 

som med specialistvården.  Genom det 

länsgemensamma “Primärvårdsuppdraget” har 

olika utvecklingsområden identifierats vilka ska 

omhändertas.  

 

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. En 

pilot av en nationell modell för att lyfta lokala 

behov kommer genomföras under 2022. Vidare 

ska en utveckling av nationella kvalitetsregister 

och brukarundersökningar ske.  

Nationella yrkesresor inom funktionshinder 

samt missbruksområdet är under framtagande.  

 

Kompetensförsörjning inom välfärdsområdet är 

en påtaglig verksamhetsfråga. Gemensamma 

ansträngningar sker för att attrahera, utveckla 

och behålla personal inom fler områden för såväl 

grundutbildad som personal med akademisk 

utbildning. För att klara utmaningarna måste en 

bred samverkan och prioritering ske av alla 

inblandade aktörer.  

 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 

2020:47) 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. 

Utifrån den nationella överenskommelsen för 

psykisk hälsa skapas förutsättningar för ett 

långsiktigt arbete och ett gemensamt 

ansvarstagande. Särskilt fokus ligger på 

samsjuklighet/ integrerat arbetssätt, 

suicidprevention, barn och ungas hälsa, 

Samordnad Individuell Plan (SIP) och 

samverkanskompetens.  

 

 

 

 

 

Social hållbarhet/ 

folkhälsa 
I Skaraborg är samverkan rörande folkhälsa väl 

utvecklad mellan kommunerna och regionen 

genom att ett avtal är tecknat mellan Östra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och var och en av 

kommunerna. Med syfte att utveckla och 

formalisera samverkan har Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Skaraborgs 

Kommunalförbund sedan 2017 arbetet i en 

gemensam modell för samverkan kring sociala 

hållbarhets- /folkhälsofrågor. Modellen innebär 
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ett arbetssätt med en kraftfull och långsiktig 

samverkan inom fyra kraftsamlingsområden:  

• Fullföljda studier - Utbildningskonceptet  

• Trygghet och Studiero  

• Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga  

• Åldrande med livskvalitet – minska ofrivillig 

ensamhet bland personer 65 +  

• Friska barn i Skaraborg – ohälsosam 

viktutveckling bland barn går att förebygga  

Resultat från arbetet sprids till alla kommuner i 

Skaraborg. De fyra kraftsamlade områdena är 

fortfarande högst relevanta och aktuella.  

 

Utveckling av samverkan 

Covid-19-pandemin har förändrat förutsätt-

ningarna för folkhälsan och folkhälsoarbetet. 

Såväl den psykiska som den fysiska hälsan 

påverkas av förändrade livsvillkor och 

levnadsförhållanden till följd av pandemin. 

Hälsoskillnaderna riskerar att öka mellan 

grupper i befolkningen. De fyra områden som 

prioriterats i Skaraborg har under 2021 i ännu 

högre grad blivit viktiga områden att samverka 

kring. Vissa delar av arbetet har fått skjutas på 

framtiden men Skaraborgs etablerade 

samverkan och arbetet med pågående processer 

har möjliggjort att arbetet har kunnat fortgå. 

Arbetet har i hög grad och där det varit möjligt 

ställts om till digitala former, vilket har gett 

positiva effekter och viktiga lärdomar. 

 

Framtid 

Arbetet fortsätter för att utveckla samverkan 

kring social hållbarhet/ folkhälsa mellan Östra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs 

kommunalförbund. Fokus under 2021 kommer 

vara att fortsätta utvecklingsprocesserna kring 

de kraftsamlande områdena, fördjupa sam-

verkan med Högskolan i Skövde, vidareutveckla 

former för dialog med målgrupper, skapa 

jämlika förutsättningar för kommuner och 

verksamheter att delta i arbetet samt 

vidareutveckla digitala former för bland annat 

möten och kunskapshöjande insatser. 

Fullföljda studier - Utbildningskonceptet 

Trygghet och Studiero  

Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är 

en av flera satsningar, som görs i Skaraborg med 

syfte att främja fullföljda studier.  Åtta 

kommuner (Götene, Karlsborg, Skara, 

Lidköping, Skövde, Tibro, Tidaholm och 

Töreboda) har tillsammans med 

Naturbruksförvaltningen, VGR, deltagit aktivt i 

satsningen under 2021. Den 

spridningskonferens som var planerad att hållas 

2021 har på grund av pandemin skjutits fram till 

2022. 

Framtid 

Tillsammans med deltagande kommuner och 

verksamheter vidareutvecklas arbetet. En 

konferens ska arrangeras hösten 2022 med syfte 

att sprida resultat från deltagande kommuner 

och verksamheter. Det fortsatta arbetet med 

utbildningskonceptet är en del av arbetet inom 

Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg. 

 

Friska barn i Skaraborg – ohälsosam 

viktutveckling bland barn går att 

förebygga 

Ett projekt riktat till familjecentralerna i 

Skaraborg har initierats. Projektet kallas Mat 

och rörelse på familjecentral. Projektet innebär 

att all personal på familjecentraler utbildas i 

rörelseförståelse/rörelserikedom och Matkassen 

– Västra Götalandsregionens koncept för att 

främja hälsosamma matvanor. 
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Framtid 

År 2023 ska en samhällsutvecklingskonferens 

med fokus på hälsosamma livsmiljöer 

arrangeras. Omvärldsbevakning kommer att ske 

inom området för att ta det bästa till Skaraborg 

när det gäller hälsosamma livsmiljöer som 

rörelserikedom och förutsättningar till goda 

matvanor. Kommunerna i Skaraborg kommer 

att erbjudas stöd vid dialog med barn och unga 

kring utemiljöer. 

Projektet Mat och rörelse på familjecentral 

kommer att genomföras.  

Webbutbildningen Känsla för mat och prat som 

riktar sig till kostpersonal och pedagoger 

kommer att marknadsföras ytterligare. 

 

Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga 

I samverkan med mödrahälsovårdens och 

barnhälsovårdens verksamhetschefer samt 

psykologiprofessor Therése Skoog, Göteborgs 

Universitet har ett metodstöd tagits fram. 

Implementering är påbörjad genom piloter i 

respektive verksamheter. En utvärderingsdesign 

har tagits fram tillsammans med 

psykologenheten för mödra-barnhälsovården.   

 

Framtid 

Metodmaterial ska färdigställas och ett 

breddinförande ska ske under året i 

mödrahälsovårdens, barnhälsovårdens och 

familjecentralernas verksamheter.  

Arbetet ska utvärderas och sammanställas i en 

rapport under hösten 2022. En 

spridningskonferens ska arrangeras hösten 2022 

alternativt våren 2023. 

 

Åldrande med livskvalitet – minska 

ofrivillig ensamhet  

Under året har fem kommuner genomfört 

workshops om ofrivillig ensamhet för att 

intensifiera och utveckla arbetet lokalt. Dialoger 

med civilsamhället har genomförts med syfte att 

få en bild av de insatser och aktiviteter som 

erbjuds av civilsamhällesaktörer i Skaraborg. 

Samverkan med Högskolan i Skövde, 

Institutionen för hälsovetenskaper har 

fördjupats under året. Arbetet inom 

kraftsamlingsområdet finns sammanfattat i en 

delrapport för året 2021. 

 

Framtid 

Samverkan med Högskolan i Skövde och Västra 

Götalands bildningsförbund ska fördjupas. I 

samverkan med Högskolan i Skövde ska en 

inspirations- och dialogdag arrangeras i maj 

2022 med syfte att ta vidare resultatet från 

genomförda workshops i kommunerna.  
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 Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse för kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 
verksamhetsåret 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-

förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg för verksamhetsåret 2021 

läggs till handlingarna. 

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-

förbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning  

Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

beslutade den 4 mars 2022, § 1, att godkänna årsredovisningen för år 2021. 

Den 8 mars, § beslutade direktionen att överlämna årsredovisningen till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige för godkännande samt att 

bevilja Miljönämnden östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2021. 

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets 

verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 

presidium föreslår att förbundsdirektionen för kommunalförbundet 

Miljösamverkan östra Skaraborg ska beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Bakgrund 

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) ansvarar för 

tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll i medlemskommunerna.  

Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

beslutade den 4 mars 2022, § 1, att godkänna årsredovisningen för år 2021. 
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Den 8 mars 2022, § 4, beslutade direktionen att överlämna årsredovisningen 

till medlemskommunernas kommunfullmäktige för godkännande samt att 

bevilja Miljönämnden östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2021.  

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets 

verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige.  

Kommunalförbundets revisorer bedömer att verksamheten har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att årsredovisningen i allt väsentligt 

bedöms vara rättvisande. Revisorerna gör noteringen att verksamhetens 

utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för 

verksamheten i budget 2021. Denna bedömning kvarstår från 2020. 

Revisorerna rekommenderar direktionen att utveckla redovisningen avseende 

god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Denna bedömning 

kvarstår från 2020. 

Presidiets bedömning 

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla 

revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska 

dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts 

i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 

tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet 

frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.    

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.      

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser, 

varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Presidiets förslag, 2022-05-22 

Direktionen 2022-03-04, § 1 

Direktionen 2022-03-08, § 4 

Revisionsberättelse, 2022-03-07  

Granskning av årsredovisningen 

Årsredovisning 2021 för Miljösamverkan östra Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 

 

 

Patrik Björck 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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Sammanträdesdatum 

2022-03-04 

Dir § 1 Dnr 2021-8583 

Årsredovisning för år 2021 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att godkänna 

årsredovisningen för år 2021. 

Direktionen beslutar att behandla frågan om ansvarsfrihet för Milj önämnden östra 

Skaraborg och dess förtroendevalda för år 2021 på ett extra sammanträde kl. 16 

den 8 mars 2022, och därefter överlämna årsredovisningen till 

medlemskommunernas fullmäktige. 

Redogörelse för ärendet 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 23 februari 2022 (MIN § 7) att 

överlämna årsredovisningen för år 2021 till direktionen och till revisionen för 

granskning. 

Direktionen har inte fått någon revisionsberättelse innan sammanträdet och har 

därmed inte något underlag för att besluta om ansvarsfrihet för miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

Milj ösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-25 

Miljönämndens beslut, MIN § 7, 2022-02-23 med bilaga, Årsredovisning 2021 

Bilaga 

Årsredovisning 2021 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r ek/1. 3 
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Beslutande 

Teams, kl. 16.05-16.10 
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Katarina Jonsson (M) Skövde 

Rolf Eriksson (S) Tibro 

Per-Olof Andersson (M), vice ordförande Tibro 

Övriga närvarande 

Pelle Holmström, förbundschef 

Eleonor Daag, sekreterare 

Ronny Wennerström, revisor 

Ajoumering 

Utses att justera Rolf Eriksson 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 4 

Rolf Eriksson 

ANSLAG 
Protokollet är justerat 

Organ Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg 

2022-03-08 Sammanträdesdatum 
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protokollet 
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Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg 2022-03-07 
Revisorerna 

Till: 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

För kännedom: 
Direktionen för MÖS 

Revisionsberättelse 2021 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
årsredovisningen per 2021-12-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Vi har granskat redovisning och förvaltning för 2021 i enlighet med kommunallagen och 
god revisionssed. Vi har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet. 

Vi bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är upprättad enligt lag om kommunal bokföring 
och redovisning och god redovisningssed. 

Samtidigt gör vi följande notering: 

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 
förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 2021. Denna 
bedömning kvarstår från 2020. 

Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport. 

• Vi rekommenderar direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Denna bedömning kvarstår från 2020. 

Skövde 7 mars 2022 

../Ronny en -rström, Jro kommun 

Bilagor: PM årsredovisning 2021, MÖS, PwC 
PM god ekonomisk hushållning 2021 MÖS, PwC 
Revisionsberättels miljönämnden MÖS 2021 

Lars Elinderson, Falköpings kommun 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorer i Miljösamverkan Östra Skaraborg 

granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 — 2021-12-31. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats: 

Område Uppfyller kraven 

Förvaltningsberättelse Ja 

Resultaträkning Ja 

Balansräkning Ja 

Kassaflödesanalys Ja 

Noter Ja 

  

1 

0 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

0 

Sammanställda ET 
räkenskaper 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför 

behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av 

årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 

att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 

kräver. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-04 och fullmäktige 

i respektive medlemskommun behandlar årsredovisningen därefter. Rapportens innehåll 

har sakgranskats av ekonom och förbundsdirektör. 
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Granskningsresultat 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga' avvikelser noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga' avvikelser noterats. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper3  i allt väsentligt är rättvisande. 

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Driftredovisn ing 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 

R14. 

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

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och 
verksamheter. 
3 

Med räkenskaper menar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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3edörbinng 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper 
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper. 

Bedömning 

Kravet på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och 

bedöms således inte. 

2022-03-07 

Mattias Bygghammar 

Auktoriserad revisor 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 

av de förtroendevalde revisorerna i Miljösamverkan Östra Skaraborg enligt de villkor och under de förutsättningar 

som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar 

sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 

god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med det finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering kan vi inte uttala oss 

om den totala måluppfyllelsen för direktionens verksamhetsmål då endast ett av tre 

verksmhetsnnål följs upp i årsredovisningen. Om vi lägger till nämndens mål som en del 

av helhetsbedömningen av verksamhetsmålen/perspektiven har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara 

delvis förenligt med direktionens tre beslutade perspektiv. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen. De 

bedömer att i ett helhetsperspektiv uppnås en god måluppfyllelse för verksamhetsmålen 

2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. 

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

RavisonskrKerier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett genom 

genomgång av kommunens årsredovisning. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-04 och därefter 

behandlar fullmäktige i respektive medlemskommun årsredovisningen. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbunddirektör och ekonomiansvarig. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Direktionen har i budget 2021 beslutat om verksamhetens mål indelat i fyra olika 

perspektiv: finansiering, tillsyn och kontroll, kund samt medarbetare. 

Finansiella mål 

I årsredovisningen finns följande information angående det finansiella målet. 

Finansiella mål Måluppfyllelse Analys 

Finansiering - Målet är uppnått Årets resultat uppgick till 228 tkr. 
Årets resultat ska uppgå till 
minst 0,5 procent av 
medlemsbidragen (65,5 tkr) 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen finns följande information angående de verksamhetsmässiga målen 

inom respektive perspektiv. 

Verksamhetsmål Måluppfyllelse Analys 
Tillsyn och kontroll - - Uppföljning av målen utgår 

då någon extern 
granskning inte har skett 
under året. 

Alltid bra resultat vid 
extern granskning av 
verksamheten, 

Kund - Delvis uppnått Mäts delvis genom 
insiktsmätningar som 
redovisas under 
nämndens mål. De båda 
nämndsmålen bedöms 
vara delvis uppfyllda. 

Nöjda invånare och 
verksamhetsutövare. 

Medarbetare - - Ingen mätning gjord under 
2021. En attraktiv arbetsgivare 

och stolta medarbetare 

Nämndens verksamhetsmål kopplade till de olika perspektiven följs upp i 

årsredovisningen och visar följande: 

Finansiering — målen bedöms ha hög måluppfyllelse (målen nås till 96,3 procent 

respektive 91,5 procent). 

Tillsyn och kontroll — målen bedöms ha hög måluppfyllelse (målen nås till 92,1 procent 

respektive 89,6 procent). 

Kund — två av målen bedöms vara delvis uppfyllda och två av målen anses vara 

uppfyllda. 

Medarbetare — bedömning kan ej göras på mätning ej är gjord under året. 
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1 årsredovisningen framgår att nämndens verksamhetsmål ska bidra till att direktionens 

mål uppnås. 

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 det finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering kan vi inte uttala oss 

om den totala måluppfyllelsen för direktionens verksamhetsmål då endast ett av tre 

verksmhefsmål följs upp i årsredovisningen. Om vi lägger till nämndens mål som en 

del av helhetsbedömningen av verksamhetsmålen/perspektiven har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara 

delvis förenligt med direktionens tre beslutade perspektiv. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen. De 

bedömer att i ett helhetsperspektiv uppnås en god måluppfyllelse för verksamhetsmålen 

2021. 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning 

Är årsredovisningens 

resultat förenligt med de 

mål fullmäktige beslutat 

avseende god ekonomisk 

hushållning? 

Finansiella mål Ja 
Samtliga finansiella mål 

bedöms vara uppfyllda 

Verksamhetsmål Delvis 
Samlad bedömning kan ej 

göras av direktiones mål då 

endast ett av tre mål följs upp i 

årsredovisningen. Om 

nämndens mål ses som en del 
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av helhetsbedömningen av 

verksamhetsmålen/perspektive 

n bedöms måluppfyllelsen vara 
delvis förenligt med 

direktionens tre beslutade 
perspektiv. 

2022-03-07 

Anna Gröndahl 

Uppdragsledare 

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

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 

god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med det finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering kan vi inte uttala oss 

om den totala måluppfyllelsen för direktionens verksamhetsmål då endast ett av tre 

verksmhetsmål följs upp i årsredovisningen. Om vi lägger till nämndens mål som en del 

av helhetsbedömningen av verksamhetsmålen/perspektiven har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara 

delvis förenligt med direktionens tre beslutade perspektiv. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen. De 

bedömer att i ett helhetsperspektiv uppnås en god måluppfyllelse för verksamhetsmålen 

2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av kommunens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-04 och därefter 

behandlar fullmäktige i respektive medlemskommun årsredovisningen. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbunddirektör och ekonomiansvarig. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Direktionen har i budget 2021 beslutat om verksamhetens mål indelat i fyra olika 

perspektiv: finansiering, tillsyn och kontroll, kund samt medarbetare. 

Finansiella mål 

I årsredovisningen finns följande information angående det finansiella målet. 

Finansiella mål Måluppfyllelse Analys 

Finansiering - 
Årets resultat ska uppgå till 
minst 0,5 procent av 
medlemsbidragen (65,5 tkr) 

Målet är uppnått 
 

Årets resultat uppgick till 228 tkr.  

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen finns följande information angående de verksamhetsmässiga målen 

inom respektive perspektiv. 

Verksamhetsmål Måluppfyllelse Analys 
Tillsyn och kontroll - 
Alltid bra resultat vid 
extern granskning av 
verksamheten.  
 

- Uppföljning av målen utgår 
då någon extern 
granskning inte har skett 
under året. 

Kund - 
Nöjda invånare och 
verksamhetsutövare. 

Delvis uppnått Mäts delvis genom 
insiktsmätningar som 
redovisas under 
nämndens mål. De båda 
nämndsmålen bedöms 
vara delvis uppfyllda. 

Medarbetare - 
En attraktiv arbetsgivare 
och stolta medarbetare 

- Ingen mätning gjord under 
2021. 

 

Nämndens verksamhetsmål kopplade till de olika perspektiven följs upp i 

årsredovisningen och visar följande: 

Finansiering – målen bedöms ha hög måluppfyllelse (målen nås till 96,3 procent 

respektive 91,5 procent). 

Tillsyn och kontroll – målen bedöms ha hög måluppfyllelse (målen nås till 92,1 procent 

respektive 89,6 procent). 

Kund – två av målen bedöms vara delvis uppfyllda och två av målen anses vara 

uppfyllda. 

Medarbetare – bedömning kan ej göras på mätning ej är gjord under året. 
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I årsredovisningen framgår att nämndens verksamhetsmål ska bidra till att direktionens 

mål uppnås. 

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 det finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering kan vi inte uttala oss 

om den totala måluppfyllelsen för direktionens verksamhetsmål då endast ett av tre 

verksmhetsmål följs upp i årsredovisningen. Om vi lägger till nämndens mål som en 

del av helhetsbedömningen av verksamhetsmålen/perspektiven har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara 

delvis förenligt med direktionens tre beslutade perspektiv. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen. De 

bedömer att i ett helhetsperspektiv uppnås en god måluppfyllelse för verksamhetsmålen 

2021. 

 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja   
Samtliga finansiella mål 
bedöms vara uppfyllda 
 

 

Verksamhetsmål Delvis 
Samlad bedömning kan ej 
göras av direktiones mål då 
endast ett av tre mål följs upp i 
årsredovisningen. Om 
nämndens mål ses som en del 
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av helhetsbedömningen av 
verksamhetsmålen/perspektive
n bedöms måluppfyllelsen vara 
delvis förenligt med 
direktionens tre beslutade 
perspektiv. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-03-07 

 

 

 

Anna Gröndahl     

___________________________   

Uppdragsledare      

 

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

granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse Ja 
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

ET  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 

ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför 

behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av 

årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 

att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 

kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-04 och fullmäktige 

i respektive medlemskommun behandlar årsredovisningen därefter. Rapportens innehåll 

har sakgranskats av ekonom och förbundsdirektör.  
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

 

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 

R14. 

 

 

 

 
1
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och 
verksamheter. 
2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och 
verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 

redovisningssed. 

 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper. 

Bedömning 

Kravet på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och 

bedöms således inte. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-03-07 

 

Mattias Bygghammar      

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Miljösamverkan Östra Skaraborg enligt de villkor och under de förutsättningar 
som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar 
sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Årsredovisning 
2021 

Miljösamverkan 
östra Skaraborg 

Dnr 2021-8583 



Ordförandena har ordet 

2021 har varit ännu ett år präglat av den pågående pandemin. Det har fortsatt 
inneburit att nämnden haft ett utökat tillsynsansvar i och med den tillfälliga lagen om 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Nämnden har utfört många insatser 
kopplade till detta och då vi ofta noterat brister vid kontrollerna som vi har följt upp 
för att se att bristerna åtgärdats. Det visar det att vårt arbete även inom detta område 
har varit verkningsfullt. Detta utökade uppdrag har nämnden genomfört parallellt 
med det ordinarie tillsynsansvaret på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Pandemin har ställt krav på att verksamheten har varit anpassningsbar och lösnings-
orienterad för att kunna genomföra sitt tillsynsansvar. Vår uppfattning är att vi varit 
just det och löst uppdraget på ett mycket bra sätt trots pågående global pandemi. 
Drygt 92 procent av den styrda tillsynen har genomförts enligt plan och de kontroller 
som inte kunnat genomföras under 2021 har slutförts under början av 2022. 

Vi har fortsatt att digitalisera verksamheten enligt plan. Idag kan vi konstatera att vi 
har 10 e-tjänster i drift och att de börjar användas i allt högre grad. Det är en viktig 
del i vår utveckling för att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet samtidigt som 
vi möter upp kundernas förväntningar och önskemål. Vi kan dock inte slå oss till ro 
utan vi behöver fortsätta att utveckla detta område kontinuerligt. 

Ser vi till ekonomin noterar vi ett överskott på 228 tkr även om prognosen vid delåret 
var ett mindre underskott. Resultatmålet är därmed uppnått vilket är glädjande. 

För cirka två år sedan initierades ett uppdrag till översyn av förbundets verksamhet 
där förbundets hela verksamhet skulle ses över med efterhandsdebitering och 
timavgifter som fokus. Arbetet med att förändra förbundets arbetssätt pågår. 
Exempelvis har respektive medlemskommuns fullmäktige under året beslutat att anta 
en ny taxa för miljöbalkens område. Detta är ett första steg i en omställning till en 
högre andel efterhandsdebitering för den planerade tillsynen. Under 2022 kommer 
arbetet fortsätta med att ställa om vårt arbete. 

Vidare noterar vi att en ny riskklassningsmodell för livsmedelskontrollen är på gång 
vilket även den innebär en omställning till efterhandsdebitering för den planerade 
kontrollen inom livsmedelsområdet. 

Slutligen vill vi tacka alla medarbetare i Miljösamverkan, medlemmarna i direktionen 
och nämnden för ett gott arbete och ett bra samarbete under 2021. Vi ser med stor 
tillförsikt framåt och tror på ett spännande 2022! 

Jonas Davidsson, ordförande i direktionen 

Philip Segell, ordförande i miljönämnden 
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1. Inledning 
1.1 Förbundets verksamhet 
Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund med en direktion och en 
miljönämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att 
tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. 

Milj önämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och kontroll enligt milj öbalken 
och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden även tillsynsansvar enligt 
tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. 

Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 
Fördelningen av medlemsbidraget 2021 görs utifrån befolkningsmängden den 
31 december 2019. Vid denna tidpunkt var den totala befolkningsmängden inom 
medlemskommunerna 117 002 varav Falköping (33 246), Hjo (9 210), Karlsborg 
(6 940), Skövde (56 366) och Tibro (11 240). 

FÖRDELNING MEDLEMSBIDRAG 

Direktionens uppdrag regleras i en förbundsordning och en arbetsordning. 
Miljönämndens reglemente beskriver nämndens uppdrag. Verksamhetens omfattning 
framgår av nämndens tillsyns- och kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning av mål och 
planer sker genom internkontroll. 

1.2 Politiker och tjänstemän 

1.2.1 Tjänstemän 
Milj ösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och 
prövning inom livsmedels- och miljöbalksområdet. Förbundets tjänstemanna-
organisation leds av förbundschefen Pelle Holmström samt avdelningscheferna 

Jenny Möller och Max Ulrikz. Per den 31 december 2021 hade Miljösamverkan 

totalt 40 anställda. 



Revisorer 2021 

• Ronny Wennerström (M), Tibro 
• Lars Elinderson (M), Falköping 

Ersättare 
• Karola Svensson (C), Falköping 
• Ingrid A. Jarlsson/Pema Malmgren 

(M), Falköping 
• Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo 
• Bodil Hedin (S), Hjo 
• Anna Bruzell (S), Karlsborg 
• Torbjörn Colling (M), Karlsborg 
• Ulrica Johansson (C), Skövde 
• Maria Hjärtqvist (S), Skövde 
• Ann Ohlsson (L), Tibro 
• Mikael Faleke (M), Tibro 

• Dan Gabrielsson (S), Falköping 
• Adam Johansson (M), Falköping 
• Catrin Hulmarker (M), Hjo 
• Pierre Rycl61 (S), Hjo 
• Catarina Davidsson (C), Karlsborg 
• Katarina Jonsson (M), Skövde 
• Johan Ask (S), Skövde 
• Rolf Eriksson (S), Tibro 

• Jonas Davidsson (S), Karlsborg 

Vice ordförande 

• Per-Olof Andersson (M), Tibro 

1.2.2 Revisorer 
Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet. 

1.2.3 Politisk ledning 

Direktionen Miljönämnden östra Skaraborg 

• Philip Segell (M), Skövde 

Vice ordförande 

• Ingrid Martens (C), Falköping 
• Anders Lundgren (C), Karlsborg 

Ledamöter 

• Lena Sjödahl (M), Falköping 
• Björn Bröne (L), Hjo 
• Anders Karlsson (S), Hjo 
• Jan-Olof Säll (5), Karlsborg 
• Göran Bergman (S), Skövde 
• Gunnel Johansson (S), Tibro 
• Thomas Danielsson (M), Tibro 

Ersättare 

• Maria Bruckshaw (KD), Falköping 
• Anders Blom (MP), Falköping 
• Kerstin Strandbergh (M), Hjo 
• Marie Lindberg (5) Hjo 
• Stig Larsson (L), Karlsborg 
• Ronny Siderud (S), Karlsborg 
• Tommy Westerberg (C), Skövde 
• Margareta Lindh (S), Skövde 
• Thomas Carlsson (S), Tibro 
• Michael Krusell (M), Tibro 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt av verksamhetens utveckling 
2.1.1 Tillsyn och kontroll 
Under 2021 har miljönämnden utfört totalt 3 420 planerade kontroll- och 

tillsynsinsatser. Utöver detta har 2 802 inkommande ärenden registrerats för året. 

Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt 

sätt. 

Styrd tillsyn och kontroll 

Ser vi till den styrda tillsynen, som finansierats med en årlig tillsynsavgift, har vi 

utfört 2 172 tillsynsinsatser. Jämfört med planen som var 2 358 innebär det en 

måluppfyllelse motsvarande 92,1 procent. En mer detaljerad redovisning finns i 

bilaga 9.1. Avvikelserna noteras inom framför allt delområdena miljöskydd och 
livsmedel och förklaringen är till stor del vakanser, att det varit svårt att utföra 

kontroll på vissa verksamheter med anledning av pandemin samt att 

omställningen till den nya milj öbalkstaxan tagit tid i anspråk. 

2021 2020 2019 2018 2017 
Måluppfyllelse 92,1 % 98,5 % 99,0 % ; 98,9 % 98,1 % I 

Behovsprioriterad tillsyn och kontroll 

Planerade tillsynsinsatser på objekt som inte betalar fast årlig avgift uppgår till 1 248. 
Det motsvarar en måluppfyllelse på 89,6 procent. Avvikelsen mot planen förklaras av 

att många behovsprioriterade tillsynsprojekt har nedprioriterats som en följd av 

vakanser. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.2. 

Tillsyns-  och kontrollinsatser per kommun 

De tillsyns- och kontrollinsatser som redovisas per område och kommun omfattar 

platsbesök, både planerade och oplanerade. 

Platsbesök per tillsynsområde och kommun 

Tillsynsområde Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro Totalt 

Covid-19 59 31 21 93 9 204 
Animaliska biprodukter 32 11 5 67 7 122 
Tobak 0 0 0 1 0 1 
Hälsoskydd 54 16 10 81 17 178 
Avlopp 4 17 2 42 2 67 
Livsmedel 372 107 100 527 115 1 221 
Miljöskydd 80 29 24 105 18 256 
Övriga tillsynsbesök 16 2 6 24 3 51 

Totalt 617 213 168 940 162 2 100 

Under 2021 har vi genomfört 2 100 tillsynsinsatser på plats. I ett flerårigt perspektiv är 

siffran åt det lägre hållet vilket kan förklaras av att en del tillsyn gjorts på distans med 

anledning av pandemin. Fördelningen varierar från år till år till beroende på 

förändringar i tillsynsobjekt, vilka sprintar som genomförts samt variationer som beror 

på den händelsestyrda tillsynen. 

52.0Kk/ 
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Händelsestyrd tillsyn och kontroll 
Ett urval av vanligt förekommande ärenden. 

2021 2020 2019 2018 2017 
Uppföljande tillsyn/kontroll 

 

240 

 

173 

 

172 

 

156 120 

Anmälan ny livsmedelsverksamhet 

 

144 

 

136 

 

166 

 

136 157 

Anmälan värmepumpsanläggning 

 

250 

 

249 

 

214 

 

279 257 

Ansökan om enskilt avlopp 

 

249 

 

443 

 

503 

 

381 403 

Planremisser 

 

45 

 

48 

 

46 

 

57 58 

Klagomål 

 

211 

 

213 

 

212 

 

243 263 1 

Rapporter 1 093 1 196 

 

987 

 

847 938 

Alla inkommande ärenden 2 802 3 372 3 717 3 725 — 3 911 

Antalet tillsynsobjekt med fast årlig avgift 

Anläggningstyp Antal, 2021-12-31 Antal, 2020-12-31 
Miljöskydd 

 

921 

 

885 

- varav prövningsnivå A 

 

4 

 

4 
- varav prövningsnivå B 

 

81 

 

82 
- varav prövningsnivå C 

 

311 

 

315 
- varav prövningsnivå U 

 

525 

 

484 
Hälsoskydd 

 

261 

 

242 

Livsmedel 1 035 1 003 

Totalt 2 217 2 130 

Antalet objekt är 4 procent fler per den 31 december 2021 jämfört med samma tidpunkt 

föregående år. Ökningen förklaras till stor del av fler livsmedelsanläggningar och fler 
hälsoskyddsverksamheter. Det senare förklaras i sin tur av att en ny lag om estetiska 
behandlingar som började gälla den 1 juli 2021, vilken innebär att fler verksamheter 

omfattas av anmälningsplikt. 

2.1.2 Ekonomi 
2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter, tkr 30 132 31 355 38 119 30 468 29 778 

Verksamhetens kostnader, tkr 29 816 29 288 35 991 28 675 27 064 

Årets resultat efter avskrivningar och 

finansiella poster, tkr 228 1 976 2 037 1 712 2 643 

Soliditet', % 43,6 65,3 57,2 58,4 59,7 

Avgiftsfinansieringsgrad2, % 57,6 60,2 63,2 61,9 61,3 

Antal anställda 40 43 43 44 42 

Folkmängd medlemskommunerna 117 6973 117 517 117 002 116 169 115 209 

Statistiken ovan är en ögonblicksbild per den 31 december för respektive år om annat ej anges. 

' Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

'Intäkter från avgifter från tillsyn och kontroll dividerat med totala kostnader exklusive VA-rådgivningen och kostnad för miljöövervakning. 

' Statistik per den 30 september 2021 

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.2.1 Viktiga förhållanden 

Statliga stöd på grund av pandemin 

Precis som under föregående år har nämnden mottagit statliga stöd för att genomföra 

tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. För året 

uppgår bidragen till 1 161 tkr. 



Justering av uteblivna pensionspremieinbetalningar 
Under juni 2021 uppdagades det att KPA pension inte debiterat premier enligt vald 
försäkringslösning för förmånsbestämd ålderspension i ett enskilt ärende från dess att 
förbundet bildades fram tills idag. Effekten av det blev att det gjordes en 

engångsjustering i juli 2021. Den totala kostnaden uppgår till 894 tkr varav kostnad 
för premie 720 tkr och löneskatt 174 tkr. En utförlig kontroll gjordes av KPA pension 
i samband med att detta upptäcktes, och inga andra felaktigheter hittades vid 
kontrollen. 

Effekter som en följd av byte av miljöbalkstaxa 2022 
Miljönämnden beslutade den 1 december 2021 om en justering av tillsynsavgifter som 
betalats in under 2021 med anledning av den nya miljöbalkstaxa, som gäller från och 
med 1 januari 2022. Den nya taxan innebär en övergång från fasta årliga avgifter till 
timavgifter för drygt 600 verksamheter. Av dessa uppstår en skuld till ca 340 
verksamheter eftersom de betalt in en årlig avgift i förskott som de ännu inte fått en 
tillsyn för. 

De redan inbetalda avgifterna har förts över till 2022 och 2023. Totalt har 952 tkr förts 
över varav 848 till 2022 och 104 till 2023. Skulden till respektive verksamhet kommer 
att regleras i samband med nästa tillsyn enligt miljönämndens beslut. 

2.2.2 Finansiella risker 
Förbundet har inga finansiella placeringar och inga avsättningar eller ansvarsförbindelser 

avseende pensioner. 

2.3 Händelser av väsentlig betydelse 

2.3.1 Coronapandemin 
Pandemin har haft fortsatt stor påverkan på vår verksamhet på olika sätt. Vi har i stor 
utsträckning arbetat på distans vilket har sina för- och nackdelar. Medarbetarna har 

med tiden hittat former för att arbeta effektivt på distans vilket är positivt. Samtidigt 
finns det utmaningar med vissa arbetsuppgifter och framför allt den sociala kontakten 

mellan medarbetarna som inte blir densamma när man inte träffas fysiskt. 

Vad gäller tillsynen har vi fortsatt att använda oss av alternativa tillsynsmetoder där 
det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten, och i en högre utsträckning 

granska dokumentation på distans. Jämfört med 2020 har vi dock i högre grad 

bedrivit tillsyn och kontroll som vanligt. 

Vi har även fortsatt att bedriva arbete utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med 
mera och senare den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. 

Vi har under 2021 utfört 543 insatser. Vid de 133 planerade insatserna har vi gjort en 

uppföljande tillsyn i 67 av dessa vilket motsvarar ca 50 procent. Det är således en 

ovanligt hög andel där vi har noterat avvikelser. Avvikelserna har under året gällt 

främst att serveringsställena inte har informerat, planerat och organiserat så att 

besökare kan hålla avstånd till varandra. Avvikelserna behöver inte innebära att 

fysisk trängsel konstaterats vid kontrolltillfället. Flertalet konstaterade avvikelser 

berör hur borden placerats men också hur många man sitter per sällskap och att 

tydlig information finns om vad som förväntas av besökarna. 
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Under december skickade vi ut information till 314 serveringsställen om de nya 
allmänna råden som beslutades den 8 december för serveringsställen med anledning 
av den ökade smittspridningen samt en uppmaning om att hålla sig uppdaterad om 
ändrade riktlinjer med mera. 

Tyr, av tillsyn Antal 
Planerade kontroller 133 
Klagomål 18 
Uppföljande kontroller 67 
Informationsinsatser 314 
Händelsestyrd kontroll i samband med livsmedelskontroll 11 
Totalt 543 

2.3.2 Ny miljöbalkstaxa och en ökad andel efterhandsdebitering 
Under hösten har samtliga medlemskommuners fullmäktige beslutat att anta den nya 
taxa för milj öbalkens område som gäller från och med 1 januari 2022. Taxan är 
framtagen enligt Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) nya taxemodell. 

En stor förändring i den nya taxan är en ökad andel efterhandsdebitering. Drygt 600 
verksamheter som tidigare har betalat en fast årlig avgift vid årets start kommer 
istället att få betala utifrån nedlagd tid efter att tillsyn genomförts. 

2.3.3 Ny riskklassningsmodell för livsmedelskontrollen under framtagande 
Sedan en tid tillbaka arbetar Livsmedelsverket med att se över och göra om befintlig 
riskklassningsmodell för livsmedelsanläggningar. Målsättningen är att en ny modell 
ska gälla från och med 2024, med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna 
kan klassa om befintliga verksamheter. 

Den nya modellen innebär bland annat att kontrollmyndigheten fastställer 
kontrollfrekvens för att uppfylla kravet på en riskbaserad offentlig kontroll som är 
verkningsfull, lämplig och sker med en regelbunden frekvens. Det ska finnas 
möjligheter till reduktion av kontrollfrekvensen genom återkommande god 
regelefterlevnad och/eller tredjepartscertifiering. Mellan den 15 oktober och den 31 
december 2021 var förslaget på ny modell ute på remiss. 

Den nya modellen innebär i stort en förflyttning av kontrollbehov till tidigare led i 
livsmedelskedjan. Det är svårt att i dagsläget bedöma vilka förändringar den nya 
modellen kan medföra i nämndens kontrollbehov, men vi uppskattar att det som 
helhet kommer att minska. 



2.4 Styrning och uppföljning 
Nedan följer en uppföljning av verksamhetsmålen. Direktionens mål är övergripande 

och av en mer strategisk karaktär medan nämndens verksamhetsmål är mer konkreta 

och mätbara. Nämndens verksamhetsmål ska bidra till att direktionens mål uppnås. 

Sett i ett helhetsperspektiv bedömer vi att vi uppnår en god måluppfyllelse för våra 

verksamhetsmål. 

2.4.1 Perspektiv finansiering 

Direktionens verksamhetsmål 

Mål 

• Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 
procent av medlemsbidragen (65 tkr) 

Nämndens verksamhetsmål 

Mål 

• Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till 
minst 70 % för livsmedelskontrollen och 59 % 
för miljöbalken för 2021 

2.4.2 Perspektiv tillsyn och kontroll 

Direktionens verksamhetsmål 

11 ,11:tr 

• Alltid bra resultat vid extern granskning av 
verksamheten. Uppföljning av målet utgår 
om någon granskning inte genomförts under 
året. 

Måluppfyllelse 

• Året resultatöverskott uppgår till 228 tkr, 
resultatmålet är således uppnått. 

Måluppfyllelse 

• Livsmedelskontrollen: 67,4 procent 
• Miljöbalken: 54,0 procent 
• Vår bedömning är att måluppfyllelsen 
(96,3 % och 91,5 %) är hög. 

• Någon extern granskning har inte skett. 
Uppföljning utgår således. 

Nämndens verksamhetsmål 

   

Måluppfyllelse 

   

    

• 100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i 
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt 
som betalar fast årlig avgift 

• 92,1 % av de planerade insatserna har 
genomförts. Avvikelsen förklaras till stor del 
av vakanser som uppstått under året. 
Måluppfyllelsen bedöms vara hög. 

• 100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i 
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt 
som inte betalar fast årlig avgift. 

• 89,6 % av de planerade insatserna är 
genomförda. Avvikelsen förklaras till stor del 
av att diverse tillsynsprojekt blivit 
nedprioriterade till förmån för den styrda 
tillsynen som en följd av vakanser som 
uppstått. Måluppfyllelsen bedöms ändå vara 
hög. 



2.4.3 Perspektiv kund 

Direktionens verksamhetsmål 

Mål 

• Nöjda invånare och verksamhetsutövare 

Nämndens verksamhetsmål 

Mål 

• 1. Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-
Kund-Index) än genomsnittet för respektive 
myndighetsområde i SKR:s öppna jämförelser. 

• 2. Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad 
nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med 
föregående års mätning för respektive 
myndighetsområde. 

• Miljönämnden ska senast vid utgången av: 

• 2021 ha minst 10 e-tjänster i drift. 
• 2021 ha möjliggjort för kunden att följa sitt 
ärende digitalt via "mina sidor" eller liknande. 

2.4.4 Perspektiv medarbetare 

Nämndens verksamhetsmål 

• Vi ska kontinuerligt ha ett högre index för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) än 75. 

• Vi ska kontinuerligt ha ett högre Nöjd-
medarbetarindex (NMI) än 67. 

• Uppföljning utgår de år då enkäten inte 
genomförs. Enkäten genomförs vartannat år. 

Måluppfyllelse 

• Mäts delvis genom insiktmätningar som 
redovisas under nämndens mål nedan. 

Måluppfyllelse 

• 1. Se bilaga 9.3 för mer detaljerad redovisning. 
Målet är delvis uppnått. För mätområde 
livsmedelskontroll är utfallet samma som 
genomsnittet och för miljö- och hälsoskydd högre 
än genomsnittet. 

• 2. Se bilaga 9.3 för mer detaljerad redovisning. 
Enligt preliminära siffror har vi högre NKI för 
livsmedelskontrollen och lägre för miljö- och 
hälsoskydd. Målet bedöms vara delvis uppnått. 

Måluppfyllelse 

• Nämnden har 10 e-tjänster i drift 
• Det finns möjlighet för kunden att följa och 
komplettera sitt ärende vi e-tjänst. 

• Läs mer utförligt om detta under Utveckling av 
verksamheten. 

• Målen bedöms i ett helhetsperspektiv vara 
uppnådda. 

• Ingen enkät var planerad att genomföras för 
2021. Bedömning kan ej göras. 

• Information: Med start oktober 2021 genomförs 
medarbetarunersökningar i annan form och med 
en annan frekvens. Undersökningarna kommer att 
göras kvartalsvis och nya nyckeltal gäller. 
Nämnden har omarbetat målen för 2022 utifrån 
detta. 



2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.5.1 God ekonomisk hushållning 
Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De 

finansiella målen är uppfyllda i hög grad. Verksamhetsmålen bedöms likaså vara 

uppfyllda i hög grad inom de flesta områden. Vår samlade bedömning är att 

förbundet har uppnått en god ekonomisk hushållning för perioden. 

Vår erfarenhet visar att kommunalförbundet som organisationsform är mer 

kostnadseffektiv än om respektive medlemskommun skulle ha haft ett eget 

milj ökontor. Förutom att det skapar bättre förutsättningar vad gäller 

kompetensförsörjning över tid finns det skalfördelar i en samverkan vilka i sig bidrar 

till en god ekonomisk hushållning. 

Förbundets arbetsmetod för att genomföra tillsynen, den så kallade sprintmetoden, 

där vi genomför tillsynen i korta avgränsade tillsynsprojekt med samma fokus- och 

kontrollområden, är något som bidrar till en kostnadseffektiv verksamhet. 

Kommande utveckling i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet ser vi 

framför allt i digitaliseringen vilket beskrivs mer under avsnittet om förväntad 

utveckling. 

2.5.2 Ekonomisk ställning 
Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet 

uppgår per den 31 december 2021 till 4,2 mkr, och förbundet har inga långfristiga 

skulder. Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt. Soliditet redovisas 

under avsnitt 2.1.2. 

2.6 Balanskravsresultatet 
Resultatet för helåret 2021 uppgår till 228 tkr och motsvarar balanskravsresultatet. 

Inga justeringar är gjorda. Det finns heller inga åtgärdsplaner med anledning av 

ekonomiska underskott från tidigare år. 

Tusentals kronor 2021 
Årets resultat 228 

Reducering av samtliga realisationsvinster 0 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 228 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Balanskravsresultat 228 



3 Tidsbegränsade 

2,7 Väsentliga personalförhållanden 
2.7.1 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 2021 2020 
9,6%  Totalt 4,6% 

varav: 

 

- sjukfrånvaro för män 1,5 % 7,1% 

- sjukfrånvaro för kvinnor 5,7 % 10,6 °k 

- anställda -29 år 3,0% 4,5% 

- anställda 30-49 år 4,5% 8,8% 

- anställda 50- år 5,7% 14,4% 

- långtidssjukfrånvaro, alla 47,0 % 53,0 % 

- långtidssjukfrånvaro, kvinnor 50,3 % 57,1 % 

- långtidssjukfrånvaro, män 10,1 % 37,7% 

Förbundschefen har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 4 procent 

för året. Den totala sjukfrånvaron för året uppgår till 4,6 procent. För kvinnor är 

siffran 5,7 procent, för män 1,5 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro uppgår till 

47 procent av den totala sjukfrånvaron och förklarar således en stor del. Statistiken 

varierar kraftigt över tid eftersom urvalet är relativt litet och en sjukskrivning får 

stort genomslag på den totala sjukfrånvaron. Jämfört med 2020 är det totalt sett klart 

lägre sjukfrånvaro. 2020 sticker dock ut rejält i ett flerårigt perspektiv. Mönstret för 

sjukfrånvaron korrelerar med utvecklingen av pandemin. Vi ser att för november och 

december, när smittan återigen spreds, var sjukfrånvaron betydligt högre än för 

tidigare månader. 

2.7.2 Personalsammansättning 
Per den 31 december 2021 uppgår antalet anställda till 40. Av dessa är 30 kvinnor 

och 10 män. Medelåldern uppgår till 42,8 år. 

Könsfördelning Anställningsform 
10 män 

(25%) 

30 

kvinnor - 37 

(75%) Tillsvidare 

Åldersfördelning 2021-12-31 

 

Åldersfördelning 2020-12-31 

20-29 är 7,5% 20-29 är 14,0% 

30-39 är 22,5% 30-39 är 23,3% 

    

40-49 är 47,5% 40-49 är 39,5% 

50-59 år 15,0% 50-59 är 11,6% 

60 år - 7,5% 60 är - 11,6% 



SVENSK MILJÖBAS 

2.8 Miljöredovisning 
Milj ösamverkan östra Skaraborg är milj ödiplomerad 

enligt kraven i Svensk Miljöbas. Genom att fullfölja 

sitt uppdrag som tillsynsmyndighet bidrar Miljö-

samverkan till en hållbar utveckling och en god miljö. 

Ser vi till vår organisation och dess påverkan på miljön 
så arbetar vi aktivt med detta. Vi har en intern 

milj öpolicy, mål samt handlingsplan för att nå våra 

uppsatta mål. Uppföljning av målen sker inom 

internkontrollen. För vår del handlar det om mål kopplade till bland annat 
transporter, energianvändning och resursförbrukning. Varje år revideras vårt interna 
miljöarbete av en extern part. 
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2.9 Förväntad utveckling 

2.9.1 Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys genomförs årligen för den kommande treårsperioden. Syftet är att 

i ett tidigt skede fånga upp förändringar som påverkar vår verksamhet. Analysen för 

åren 2022-2024 pekar i huvudsak på vissa förändringar i lagstiftning och ekonomi 

som kan komma att påverka vår verksamhet. 

De förändrade ekonomiska förutsättningarna för kommunerna och krav på 

effektivisering och digitalisering påverkar även oss. Att satsa på digitalisering är en 

förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivare. Utvecklingen av 

e-tjänster och e-arkiv medför förändringar som kommer att påverka organisationen. 

Främst inom verksamhetsstödet men även på sikt för inspektörerna och hur vi 

bedriver tillsyn. 

En ny miljöbalkstaxa börjar gälla från och med den 1 januari 2022. Taxan är ett 

första steg i en övergång till en ökad andel efterhandsdebitering utifrån nedlagd tid 

för planerad tillsyn. Nästa steg planeras tas 2023. En ny miljöbalkstaxa kommer att 

tas fram och, förutsatt att kommunerna antar den, innebära att ytterligare ett stort 

antal verksamheter går över på efterhandsdebitering. Det finns fördelar med att ta ut 

avgifter i efterhand, kanske framför allt att kunden får en ökad förståelse för 

avgiftens storlek om den debiteras i samband med utförd tillsyn. Det leder också till 

en ökad transparens. Samtidigt leder det till en ökad osäkerhet och oförutsägbarhet 

vad gäller finansieringen av verksamheten. 

Livsmedelsverket arbetar sedan en tid med att ta fram en ny riskklassningsmodell. 

Det slutliga förslaget har varit på remiss med sista svarsdatum 31 december 2021. 

Läs mer under avsnittet om händelser av väsentlig betydelse. Det kan komma att ha 

en stor påverkan för förbundet vad gäller tillsynsbehov och ekonomi. 

En ny nationell kontrollplan för livsmedel är beslutad och gäller för åren 2022-2024. 

Planen är gemensam för alla kontrollmyndigheter. Den möjliggör en likvärdig 

kontroll med gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, och med riktlinjer för 

kvalitetssäkring och utveckling. 

Under hösten 2021 togs en nationell strategi för milj öbalkstillsyn fram i samverkan 

mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, 

Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Strategin 

syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt perspektiv är extra 

angelägna under strategins period. En ökad tydlighet gynnar att myndigheternas 

samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar till en ökad likvärdighet 

i tillsynen och underlättar planering av tillsyn skriver Naturvårdsverket. 

Strategin kommer att påverka innehållet i de planer för tillsynsvägledning som under 

2021 tas fram av de centrala myndigheter som ansvarar för framtagandet av strategin. 

Planerna för tillsynsvägledning kommer att gälla för åren 2022-2024. 
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2.9.2 Utveckling av verksamheten 

Digitalisering 

Arbetet med att implementera e-tjänster har utvecklats väl. Idag finns 10 e-tjänster i 

drift. Under 2021 har vi deltagit i framtagandet av flera nya e-tjänster samt bidragit 

till att uppdatera och förbättra befintliga e-tjänster. Användningen av våra e-tjänster 

redovisas i diagrammet nedan. Användningen börjar komma igång från låga nivåer. 

Fokus har hittills varit att säkerställa att e-tjänsterna fungerar väl rent tekniskt och att 

vi får med all relevant information. 

Vi är bara i början av den här utvecklingen vilket gör att fokus framåt kommer att 

vara att kontinuerligt utvärdera och förbättra e-tjänsterna, och framför allt att försöka 

Antal via e-tjänst, ackumulerade värden 
70 A 

60 
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49' 
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styra kunden till att använda tjänsterna. Det är först när vi uppnått en hög 

användningsgrad som vi kan se de positiva effekterna av dem. De huvudsakliga 

syftena är att effektivisera (få bort manuell hantering så långt det går) och 

kvalitetssäkra verksamhetens processer samtidigt som vi tillgodoser kundernas 

önskemål om en digital och smidig hantering av ärenden. 

Under nästkommande år kommer vi även att utforska möjligheterna till att 

digitalisera arbetet i fält genom ett pilotprojekt med en applikation kopplad till vårt 

verksamhetssystem. 

Översyn av förbundets verksamhet 

Under 2021 har vi från grunden sett över nuvarande chefsriktlinje för tillsyn och 

kontroll i syfte att förbättra, förenkla och likrikta våra arbetsmetoder. I detta ingår att 

få till en gemensam kontrollprocess på kontoret. Stora delar av kontoret har 

involverats i arbetet och vi har genomfört en hel del förbättringar. Förändringarna 

träder i kraft från och med 1 januari 2022. I huvudsak rör förändringarna processerna 

planerad tillsyn och kontroll, uppföljande tillsyn och kontroll och hantering av 

avvikelser mot lagstiftningen. 
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Utveckling av system för att följa upp den planerade tillsynen 
Vi har utvecklat ett system och en metodik 

som i korthet innebär att vi använder data 

som läggs in i vårt verksamhetssystem för att 

både skapa vår tillsyns- och kontrollplan och 

för att följa upp denna. Vi kan således i 

realtid följa måluppfyllelse ner på projekt-

och ärendenivå. Detta har förenklat och 

effektiviserat vår uppföljning av 

verksamheten samtidigt som kvaliteten i 

underlagen har blivit bättre. Miljösamverkan östra Skaraborg använder 
Ecos projekt för planering och uppföljning 

Under våren 2021 presenterade vi det här av tillsyn 

konceptet på en användarträff för de kommuner och 

kommunalförbund som använder samma verksamhetssystem, och responsen var 

väldigt positiv. Både leverantören av verksamhetssystemet och ett dussintal 

kommuner har därefter hört av sig och vill veta mer om vårt upplägg och ta efter det. 



3. Resultaträkning 

Miljösamverkan östra Skaraborg 
Organisationsnummer: 222000-2865 

 

Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 3 

 

30 132 468 31 355 013 

Verksamhetens kostnader 4, 5 -29 815 876 -29 288 004 

Avskrivningar 6 

 

-100 823 -103 767 

Verksamhetens nettokostnader 

  

215 769 1 963 242 

Verksamhetens resultat 

  

215 769 1 963 242 

Finansiella intäkter 7 

 

12 586 12 384 

Finansiella kostnader 

   

0 

 

0 

Resultat efter finansiella poster 

  

228 355 1 975 626 

/krets resultat 8 

 

228 355 1 975 626 



4. Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

Maskiner och inventarier 9 

 

70 135 

 

170 958 

Summa anläggningstillgångar 

  

70 135 

 

170 958 

Omsättningstillgångar 

       

Fordringar 10 3 430 532 3 086 232 
Kassa och Bank 11 6 183 244 5 894 668 
Summa omsättningstillgångar 

 

9 613 776 8 980 900 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

9 683 911 9 151 858 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

       

Eget kapital 12 

      

Årets resultat 

  

228 355 1 975 626 

Övrigt eget kapital 

 

4 000 000 4 000 000 

Summa eget kapital 

 

4 228 355 5 975 626 

Avsättningar 

       

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

       

Skulder 

       

Långfristiga skulder 

   

0 

  

0 

Kortfristiga skulder 13 5 455 556 3 176 232 

Summa skulder 

 

5 455 556 3 176 232 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

9 683 911 9 151 858 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 



5. Kassaflödesanalys 

Not 

Den löpande verksamheten 

2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Årets resultat 228 355 1 975 626 

Återbetalning till medlemskommunerna avseende föreg. år -1 975 626 -2 037 170 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -1 747 271 -61 544 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

    

Av- och nedskrivningar 100 823 103 767 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -1 646 448 42 223 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -344 300 -321 545 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 279 324 -1 349 515 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 288 576 -1 628 837 

Periodens kassaflöde 288 576 -1 628 837 

Likvida medel vid årets början 

    

Likvida medel vid årets början 5 894 668 7 523 505 

Likvida medel vid årets slut 6 183 244 5 894 668 



6. Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring (LKBR) 

och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

I de fall utfall saknas för årets belopp och i jämförande belopp har dessa rader inte alltid 

presenterats i årsredovisningen. 

Principerna är väsentligen oförändrade sedan senast föregående räkenskapsår. 

1.1 Redovisning av intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga 

verksamhetsanknutna intäkter. 

1.2 Redovisning av kostnader 

Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår. 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för 

pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som 

kostnad innevarande år. 

1.2.1 Avskrivningar 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivning 

påbörjas från och med tidpunkten då tillgången tas i bruk. 

Nyttjandeperioden omprövas om det finns omständigheter som gör det nödvändigt (exempelvis 

verksamhetsförändringar, teknikskiften eller organisationsförändringar) och beloppet är väsentligt. 

Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 6. 

1.3 Materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 

klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar som 

inventarier och maskiner ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt 

prisbasbelopp. För 2021 uppgår ett halvt prisbasbelopp till 23 800 kr. 

1.4 Omsättningstillgångar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgång, med undantag för poster där förfallodatum ligger 

mer än 12 månader efter balansdagen. Dessa klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 

tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 

fordringar. Fordringar i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs. 

1.5 Skulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 

transaktionskostnader. 

1.6 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

7,?2 
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som påverkar bokslutet väsentligen. 

Not 3 Verksamhetens intäkter 

   

2021 

  

2020 

Medlemsbidrag 12 650 000 13 100 000 
Förrättning och granskning 16 085 464 17 181 124 
Statligt stöd tillfällig lagstiftning 1 160 737 

 

595 353 
Övriga intäkter 

 

236 267 

 

478 536 
Summa verksamhetens intäkter 30 132 468 31 355 013 

Not 4 Ersättning till revisorerna 

  

2021 

 

2020 
PwC 

    

Revisionsuppdraget -80 000 -48 000 
Summa ersättning till revisorerna -80 000 -48 000 

Not 5 Verksamhetens kostnader 

 

2021 2020 

Kostnader arbetskraft -23 987 266 -23814814 
Övriga verksamhetskostnader -5 828 610 -5473190 
Summa verksamhetens kostnader -29 815 876 -29 288 004 

Not 6 Avskrivningar 

   

2021 2020 

Avskrivning maskiner och inventarier -100 823 -103 767 
Summa avskrivningar 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 6 år 2021 
och 5,9 år 2020. 

-100 823 -103 767 

Not 7 Finansiella intäkter 

2021 2020 

Ränteintäkter 12 586 12 384 
Summa finansiella intäkter 12 586 12 384 

Not 8 Årets resultat 

2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 228 355 1 975 626 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 228 355 1 975 626 



Not 9 Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 

2021-12-31 

779 026 
779 026 

-608 068 
-100823 

2020-12-31 

779 026 
779 026 

-504 301 
-103767 

Utgående ackumulerade avskrivningar -708 891 -608 068 

Utgående redovisat värde 70 135 170 958 

Not 10 Fordringar 

   

2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 785 758 387 525 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 346 419 1 401 541 
Övriga kortfristiga fordringar 1 298 355 1 297 166 
Redovisat värde vid årets slut 3 430 532 3 086 232 

Not 11 Kassa och bank 

2021-12-31 2020-12-31 

Bank 6 183 244 5 894 668 
6 183 244 5 894 668 

Not 12 Eget kapital 

 

2021-12-31 2020-12-31 
Eget kapital 

    

Ingående eget kapital 5 975 626 6 037 170 
Återbetalning till medlemskommunerna -1 975 626 -2037170 
Årets resultat 

 

228 355 1 975 626 
Utgående eget kapital 4 228 355 5 975 626 

Not 13 Kortfristiga skulder 

 

2021-12-31 2020-12-31 

Leverantörsskulder 1 153 664 

 

58 040 
Övriga kortfristiga skulder 

 

732 819 

 

848 418 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 569 073 2 269 774 
Summa kortfristiga skulder 5 455 556 3 176 232 

7. Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under året, vilket inte heller var budgeterat. 



8. Driftsredovisning 

8.1. Utfall i förhållande till budget 
Nedan redovisas det ekonomiska utfallet i förhållande till den av direktionen 

fastställda budgeten för 2021, föregående år samt helårsprognosen som redovisades 
vid delårsbokslutet. 

(tkr) 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Prognos 

210831 

Utfall 

2021 

Avvikelse 

mot budget 

Intäkter 31 355 31 300 29 855 30 132 -1168 

Medlemsbidrag 13 100 12 650 12 650 12 650 ± 

Tillsynsavgifter 17 181 17 900 16 035 16 085 - 1 815 

Övriga intäkter 1 074 750 1 170 1 397 + 647 

varav för tillsyn trängsel 0 600 962 1 161 + 561 

Kostnader - 29 288 -31150 -30 273 -29 816 - 1 334 

Personal - 23 194 -24120 -24100 - 23 724 - 396 

Övriga verksamhetskostnader - 5 458 - 6 400 - 5 900 -5816 - 584 

VA-rådgivning - 636 - 630 - 273 - 276 - 354 

varav personal -621 -605 -263 - 263 - 342 

varav övriga -15 -25 -10 - 13 - 12 

Avskrivningar -104 -100 -100 - 101 +1 

Finansiella intäkter 12 13 13 13 ± 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 ± 0 

RESULTAT 1 976 63 -505 228  + 165 

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående uppställning eftersom det är en fristående 

funktion som är helt finansierad av medlemskommunerna. 1 resultaträkningen redovisas det inte separat. 

8.1.1 Resultatanalys 
Årets resultat uppgår till 228 tkr. Resultatmålet om ett överskott motsvarande minst 

0,5 procent av medlemsbidragen är således uppnått. Såväl intäkter som kostnader är 

under budget. 

Intäkterna uppgår till 30 132 tkr vilket är lägre än budget motsvarande 1 168 tkr eller 

3,7 procent. Det förklaras av lägre intäkter från tillsynsavgifter motsvarande 10,1 

procent i jämförelse med budget, läs mer under intäktsanalysen om orsakerna till det. 

Den lägre intäkten kompenseras till viss del av statliga bidrag för tillsyn av trängsel 

på serveringsställen som är klart över budget. 

Kostnaderna uppgår till 29 816 tkr vilket är 1 334 tkr eller 4,3 procent lägre än 

budget. Det förklaras av lägre kostnader för såväl personal som för övriga 

verksamhetskostnader. 



8.1.2 Intäktsanalys 

Intäkter från tillsynsavgifter 

Intäkterna från tillsynsavgifter uppgår till 16 085 tkr för 2021. Avvikelsen mot 

budgeterade 17 900 tkr är 1 815 tkr eller 10,1 %. 

Område Budget 2021, tkr Utfall 2021, tkr Avvikelse, % 
Avlopp 2 820 2 083 -26,1 % 

Hälsoskydd 1 835 1 889 2,9 % 

Livsmedel 5 095 5 035 -1,2 % 

Miljöskydd 8 150 7 078 - 13,2 % 

Totalt 17 900 16 085 -10,1 % 

Avvikelserna mot budget ser vi framför allt inom miljöbalkens område och 

delområdena avlopp och miljöskydd. 

Inom delområde avlopp beror avvikelsen till största del (530 tkr) på lägre intäkter 
från handläggning av prövningsärenden än förväntat. Antalet inkommande 

prövningsärenden är i ett flerårigt perspektiv lågt för 2021 vilket förklaras av att vi 
för året 2020 valde ut ett mindre antal avlopp för preliminär bedömning, och 

eftersom fastighetsägarna har upp till två år på sig att skicka in sin ansökan ser vi 

effekten av det först nu. Vidare har vi inte heller handlagt så många förbudsärenden 

som vi förväntat vilket medför en avvikelse motsvarande 98 tkr mot budget. 

Inom delområde miljöskydd förklaras avvikelsen till stor del av den justering som vi 

gjort med anledning av att respektive fullmäktige beslutade om en ny milj öbalkstaxa 

som gäller från och med 2022. Justeringen uppgår till 952 tkr och är en följd av att ca 

620 verksamheter i och med den nya taxan går från årlig avgift i förskott till 

efterhandsdebitering. Av dessa verksamheter berör justeringen 340 verksamheter 

som inte har fått en tillsyn under 2021 och som har tillsyn vartannat eller vart tredje 

år. De har betalat in en årlig tillsynsavgift i förskott som de ännu inte fått någon 

tillsyn för. Det har således uppstått en skuld till dem. Kunden får del av justeringen i 

samband med vår nästa tillsyn, enligt beslut från miljönämnden den 1 december 

2021. Intäkten från deras inbetalda årsavgifter förs således över till det år då vår 

insats ska genomföras. 

Avvikelsen förklaras även av lägre intäkter än budgeterat för behovsprioriterade 

tillsynsprojekt. Flertalet av dessa har inte blivit genomförda på grund av 

omprioriteringar till den styrda tillsynen med anledning av vakanser som uppstått 

under året. 

Inom delområde hälsoskydd ser vi små avvikelser mot budget. På helheten är 

avvikelsen mot budget positiv motsvarande 54 tkr eller 2,9 procent. Intäkterna var 

högre än budgeterat från handläggningen av radonärenden motsvarande 42 tkr medan 

något lägre än budgeterat från anmälnings- och ansökningsärenden samt uppföljande 

tillsyn. 

För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna som helhet till 5 035 tkr vilket i stort sett 

är i linje med budget. Avvikelsen är 1,2 procent lägre än budget. För planerade 

kontroller tas avgiften ut med fast årlig avgift för befintliga verksamheter och med 

timavgift för de verksamheter som nyregistreras under året. Totalt har vi budgeterat 

4 750 tkr från planerad kontroll och utfallet är 4 733 tkr. Vidare har vi budgeterat 

med 175 tkr för uppföljande kontroller och där är utfallet 151 tkr. 
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Intäkter från medlemsbidrag 
Intäkterna från medlemsbidrag uppgår till 12 650 tkr och är helt enligt budget. 

Övriga intäkter 
Övriga intäkter uppgår till 1 397 tkr vilket är 647 tkr mer än budgeterat. Avvikelsen 

och större delen av de övriga intäkterna förklaras av de statliga bidragen för att 
bedriva tillsyn av serveringsställen med anledning av lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder. Det har varit svårt att förutse smittskyddsläget och därmed 

förändringar i restriktioner, tillsynsvägledning och ekonomisk kompensation för 
detta. I övrigt är övriga intäkter i huvudsak lönebidrag och ersättning för 

sjuklönekostnader. 

8.1.3 Kostnadsanalys 
De totala kostnaderna uppgår till 29 816 tkr vilket är 1 334 tkr lägre än budget. 

Personalkostnaderna står för drygt hälften av den avvikelsen. De är som helhet (även 
inkluderat VA-rådgivningen) 738 tkr lägre än budget. Det förklaras av lägre 

bemanning än vad vi planerat och budgeterat för. Det främsta skälet är vakanser som 
uppstått under året inom framför allt tillsynsteamen där vi ser att bemanningen är 5 

procent lägre än planerat för året, det motsvarar nästan två tjänster. Utöver det har 
tjänsten inom VA-rådgivningen varit vakant under andra halvan av året. Den tjänsten 

är tillsatt från och med 1 januari 2022. 

Avvikelsen skulle ha varit betydligt högre om inte justeringen avseende pensioner 
motsvarande 894 tkr gjorts (läs under händelser av väsentlig betydelse). 

Kostnaderna för att bedriva tillsyn av smittskydd på serveringsställen har till största 

del uppkommit som en övrig verksamhetskostnad eftersom en konsult anlitats för att 

genomföra större delen av denna. Kostnaden för konsulten uppgick till 415 tkr. 

I övrigt uppskattar vi kostnaden till ytterligare ca 240 tkr, men det är svårt att 

uppskatta den kostnaden då vi inte har tidsregistrerat alla insatser. 

Vad gäller övriga verksamhetskostnader är det precis som under föregående år så att 
vi ser tydliga effekter av pandemin med lägre kostnader än budgeterat för alltifrån 

kompetensutveckling till transporter och materiel. 

8.1.4 Avvikelse mot helårsprognosen 
Vid helårsprognosen som gavs i samband med delårsrapporten prognosticerades ett 

underskott motsvarande 505 tkr. 

Utfallet blev dock ett överskott motsvarande 228 tkr. Avvikelsen mot prognosen 

förklaras dels av mer statliga bidrag motsvarande 265 tkr, dels av lägre 

personalkostnader är förväntat. Det senare förklaras i sin tur av ökad frånvaro under 

hösten och vakanser som uppstått. 

Mot bakgrund av det prognosticerade underskottet vid delåret beslutade direktionen 

under hösten att inom budget och strategisk plan för åren 2022-2024 att anta en 

åtgärdsplan för att under de kommande tre åren uppnå ett överskott motsvarande det 

prognosticerade underskottet. Det är inte längre nödvändigt eftersom inget 

underskott uppstod och det kommer att justeras i samband med kommande budget 

och strategisk plan för perioden 2023-2025. 



8.1.5 Återbetalning till medlemskommunerna 
Direktionens ägardirektiv innebär att överstigande del 4 mkr i eget kapital ska 

återbetalas till medlemskommunerna. Per den 31 december 2021 uppgår det egna 

kapitalet till 4 228 355 kr. Det betyder en återbetalning kommer att göras enligt 

fördelning nedan. Återbetalning av överstigande del per den 31 december 2020 

gjordes under april 2021. 

Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro MÖS 

Andel 28,41% 7,87% 5,93% 48,18% 9,61% 100,00% 

Återbetalas, kr 64 887 17 975 13 545 110 011 21 937 228 355 



9. Bilagor 

9.1 Styrd tillsyn, utfall jämfört med plan 

Utfall insatser per område och typ av insats 

Genomförda 
Område insatser 

varav 
inspektion/ 

kontroll 

varav 
revision/ 

s stemtills n 
varav 

• rov 
varav 

• ransknin 
varav 
möten 

Miljöbalken, Avlopp 19 19 0 0 0 0 

Miljöbalken, Hälsoskydd 353 220 6 0 127 0 

Miljöbalken, Miljöskydd 570 365 18 0 173 14 

varav A och B 164 41 18 0 91 14 

varav C och U 197 197 0 0 0 0 

varav Lantbruk /43 127 0 0 16 0 

varav Köldmedia 66 0 0 0 66 0 

Animaliska biprodukter 138 138 0 0 0 0 

varav Lantbruk /27 127 0 0 0 0 

varav Livsmedel 11 11 0 0 0 0 

Strålskydd 0 0 0 0 0 0 

Tobak 0 0 0 0 0 0 

varav Hälsoskydd 0 0 0 0 0 0 

varav Livsmedel 0 0 0 0 0 0 

Livsmedelskontroll 1 092 922 107 63 0 0 

Totalt 2 172 1 664 131 63 300 14 
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Måluppffilelse mot plan 2021 

Område Helårs an Utfall Målu Ilelse 

Miljöbalken, Avlopp 19 19 100,0 % 

Miljöbalken, Hälsoskydd 354 353 99,7 % 

Miljöbalken, Miljöskydd 669 570 85,2 % 

varav A och B 226 164 72,6% 

varav C och U 206 197 95,6% 

varav Lantbruk 170 143 82,9% 

varav Köldmedia 67 66 98,5 % 

Animaliska biprodukter 165 127 83,6 % 

varav Lantbruk 154 127 82,5% 

varav Livsmedel 11 11 100,0% 

Strålskydd 0 0 - 

Tobak 0 0 - 

varav Hälsoskydd 0 0 - 

varav Livsmedel 0 0 - 

Livsmedelskontroll 1 151 1 092 94,9 % 

Totalt 2 358 2 172 92,1 % 
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9.2 Behovsprioriterad tillsyn, utfall jämfört med plan 

Utfall insatser för 2021 

Genomförda 
Område insatser 

varav 
ins ektion 

varav 
• ransknin 

varav 
preliminär 
bedömnin 

Miljöbalken, Avlopp 620 53 0 567 

Miljöbalken, Hälsoskydd 251 22 229 0 

Miljöbalken, Miljöskydd 315 0 2 0 

varav C och U 2 0 2 0 

varav Lantbruk 0 0 0 0 

varav köldmedia 313 0 313 0 

Strålskydd 61 0 61 0 

Tobak, Hälsosk dd 1 1 0 0 

Totalt 1 248 76 605 567 

Måluppfyllelse mot plan för 2021 

Område Helårs an Utfall Målu Ilelse 

Miljöbalken, Avlopp 630 620 100,0 % 

Miljöbalken, Hälsoskydd 266 251 94,4 % 

Miljöbalken, Miljöskydd 435 315 72,4 °A) 

varav C och U 111 2 1,8% 

varav Lantbruk 10 0 0,0% 

varav Köldmedia 314 313 99,7 % 

Strålskydd, Hälsoskydd 61 61 100,0 % 

Tobak, Hälsosk dd 1 1 100,0 % 

Totalt 1 393 1 248 89,6 % 
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9.3 NKI (insiktsmätningar) 

Miljönämndens verksamhetsmål 
1) Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-Kund-Index) än genomsnittet för respektive 

myndighetsområde i SKR:s öppna jämförelser. 

2) Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med 
föregående års mätning för respektive myndighetsområde. 

Nyckeltal 
NKI per myndighetsområde. 

Resultat och måluppfyllelse för Mål 1 (avser nationell jämförelse för år 2020) 
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till rapporten från Origo Group. 

MÖS, totalt 

80 

78 

76 

74 

72 

70 

68 

66 

64 

62 

NKI per myndighetsområde, MÖS 
79 

68 

2016 2017 2018 2019 2020 

• ■•••...Miljö- och hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll 

• Svarsfrekvensen totalt sett för nämndens områden uppgick till 67 procent. 

Svarsfrekvensen för alla 193 deltagande kommuner var i genomsnitt 53 procent. Antalet 

inskickade ärenden från Miljösamverkan uppgick till 749 varav 549 ärenden 

slumpmässigt valts ut för enkäten. För dessa 549 ärenden har svar kommit in på 350. 

• NKI för Miljösamverkan östra Skaraborg uppgick till 78. Resultatet ligger på ungefär 

samma nivå som föregående mätning då NKI uppgick till 76. 

• Som redovisas i diagrammet ovan ser vi jämfört med 2019 en positiv utveckling för 

miljö- och hälsoskydd samt att värdet för livsmedelskontrollen minskat med en enhet. 
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Origo Group (som genomför enkätundersökningen) skriver: 

• Hög prestation gällande kompetens och effektivitet har i nuläget en positiv inverkan på 

helhetsattityden. Det finns visst förbättringsutrymme gällande förmågan att ge råd och 

vägledning. 

• Det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande information eftersom prestationen 

inom detta område i nuläget har en negativ inverkan på den totala nöjdheten med 

förbundets myndighetsutövning överlag. Framför allt gäller det information på 

webbplats. 

Målet är att vi för respektive myndighetsområde ska ha ett högre genomsnitt än 

genomsnittet för deltagande kommuner. För livsmedelskontrollen kan noteras att vi 

har samma NKI-värde som genomsnittet för deltagande kommuner medan vi för 

miljö- och hälsoskydd uppnår ett NKI som är sju enheter högre än genomsnittet. 

Målet är således delvis uppnått. 

Noteras bör också att vi tidigare gjorde en annan tolkning än många vad gäller 

anpassningen till GDPR och hanteringen av personuppgifter. Vi tolkade det som att 

det krävdes samtycke för att ha rätt att skicka ut enkäten till företagen. Många har 

valt att inte ge samtycke och därmed fallit bort från enkäten, särskilt för 

myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd. Vi befarar att det kan ha en påverkan på 

resultaten fram till maj 2021. 

Man ska också ha i åtanke att året 2021 är speciellt på många sätt i och med 

pandemin. Vi har fått ställa om arbetsmetoder och för framför allt 

myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd där distanstillsyn varit en stor andel av de 

genomförda insatserna. 

Ml per myndighetsområde, MÖS i jämförelse med riket 

2016 2017 2018 2019 2020 

Livsmedelskontrollen 

• Svarsfrekvensen uppgick till 63 procent. Antalet inskickade ärenden uppgick till 525. Av 

dessa har 352 valts ut till enkäten och för dessa har svar kommit in för 221. 

• NKI för livsmedelskontroll uppgick till 78, vilket är en bra nivå. Resultatet ligger på 

ungefär samma nivå som föregående års mätning då NKI var 79. 

• Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 83. Samtliga serviceområden har ett 

index mellan 75 och 83. 
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Följande prioriteringsmatris redovisas för området livsmedelskontroll. Effektmåttet 
baseras på kundernas svar om hur viktigt de anser att serviceområdet är i deras 
bedömning. Betygsindexet visar hur kunderna har bedömt serviceområdet. 
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Miljö- och hälsoskyddstillsynen 

• Svarsfrekvensen uppgår till 75 procent. Antalet ärenden som skickats in uppgår till 224. 
Av dessa har 172 valts ut för enkäten och svar har kommit in för 129 av dessa. 

• NKI för Miljö- och hälsoskydd uppgår till 78. Det är en förbättring mot året innan då 

• NKI upp gick till 71. 

• Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 84. Samtliga serviceområden har ett 

index mellan 75 och 84. 

Följande prioriteringsmatris redovisas för området miljö- och hälsoskydd. 

Effektmåttet baseras på kundernas svar om hur viktigt de anser att serviceområdet är 

i deras bedömning. Betygsindexet visar hur kundernas har bedömt serviceområdet. 
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Resultat Mål 2 (avser jämförelse mellan nuläge mot föregående år för MÖS) 

Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med 

föregående års mätning för respektive myndighetsområde. 

Enligt preliminära siffror ser vi en ökning för NKI motsvarande 3 enheter för 

livsmedelskontrollen jämfört med 2020 samt en minskning för miljö- och hälsoskydd 

motsvarande 2 enheter. Målet är således delvis uppnått. 

För livsmedelskontrollen baseras resultatet på 123 svar. Svarsfrekvensen uppgår till 

46 procent. För miljö- och hälsoskydd är motsvarande siffra 133 svar samt en 

svarsfrekvens på 64 procent. 

Observera att det är preliminära siffror. Mätningar görs löpande och vid detta uttag är 

svar till och med oktober inmatade i webbportalen. Definitiva värden för 2021 

redovisas i april 2022 och följs upp inom internkontrollrapporten för det första 

tertialet. 

NKI per myndighetsområde, MÖS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll 

<779 
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 Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen verksamhetsåret 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunfullmäktige beslutar att revisionsberättelsen för kommunal-

förbundet Skaraborgsvatten för verksamhetsåret 2021 läggs till 

handlingarna. 

2 Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen för kommunal-

förbundet Skaraborgsvatten ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning  

Direktionen för Skaraborgsvatten beslutade den 25 februari 2022, § 4, att 

fastställa årsredovisningen för år 2021. Kommunalförbundets revisorer har 

granskat kommunalförbundets verksamhet och överlämnat en 

revisionsberättelse för år 2021 till medlemskommunernas 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att 

förbundsdirektionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten ska beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Bakgrund 

Ändamålet för kommunalförbundet Skaraborgsvatten är att förse 

medlemmarna med dricksvatten. Skaraborgsvatten ska leverera vatten med 

högsta möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd kemiska tillsatser. 

Förbundet ska upprätthålla en god drift och egenkontroll av vattenkvalitet.   

Direktionen för Skaraborgsvatten beslutade den 25 februari 2022, § 4, att 

fastställa årsredovisningen för år 2021. 

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets 

verksamhet och överlämnat en revisionsberättelse för år 2021 till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige.  

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet 

Skaraborgsvatten i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den 

interna kontrollen var tillräcklig och att balanskravet uppfylls för år 2021. 
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Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Presidiets bedömning 

Enligt kommunallagen 5 kap. 32 § får kommunfullmäktige behandla 

revisionsberättelsen utan föregående beredning. Kommunfullmäktige ska 

dock från de ansvariga hämta in förklaring över anmärkning som framställts 

i revisionsberättelsen och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 

tillstyrks. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 bereder presidiet 

frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.    

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förbundsdirektionen för 

kommunalförbundet Skaraborgsvatten ska beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.      

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser, 

varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2022-05-22 

Direktionen 2022-02-25, § 4 

Revisionsberättelse, 2022-03-18 

Granskningsrapport 

Årsredovisning 2021 för Skaraborgsvatten 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 

 

 

 

Patrick Björck 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

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

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

ET  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 
medlems 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 förbundets ekonomiska ställning. 
Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till medlemmarna i förbundet inför 
behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av 
årsredovisningen. 

Syfte 

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

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

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

Avgränsning och metod 

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

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

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 
kräver. 

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-02-25. Rapporten har 
sakgranskats av förbundsdirektör och ekonom. 

  2022-03-18 06:53:25 UTCSignerat 2810235 4 / 7Oneflow ID Sida



 
 

4 

Granskningsresultat 
 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 
R14. 

 

 

 

 

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper. 

Bedömning 

Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på kommunalförbundets 
verksamhet och bedöms således inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-03-18 
 

 

 

Mattias Bygghammar     
___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av kommunalförbundet Skaraborgsvatten 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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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat om 

resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 

skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

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 verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 

medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 

det år som redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av kommunalförbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-02-25. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektören och ekonom. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Direktionen har i budget fastställt ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att tre av tre 

finansiella mål är uppfyllda. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Att i första hand avgiftsnivåerna 
tydliggörs för 
medlemskommunerna med god 
framförhållning och med ett 
långt perspektiv framåt, samt 
att abrupta förändringar av 
dessa undviks, i syfte att 
underlätta ägarnas ekonomiska 
planering.  

Priset till 
medlemskommunerna har 
höjts från 4,1kr/m3 2020 till 
4,2kr/m3 2021, vilket är helt 
enligt budget och 
investeringsplan. 

Målsättningen uppnås 

Att i andra hand avgiftsnivåerna 
väljs så att investeringar på 
lång sikt finansieras helt med 
egna medel, i syfte att undvika 
en räntekänslig ekonomi. 

Behovet av lånefinansiering 
för investeringar har fortsatt 
under 2021 då det skett 
stora investeringar under 
året, så för år 2021 har 
förbundet använd sig av lån 
för att kunna finansiera 
investeringarna. 
Användningen av 
lånefinansiering kommer 
bara ske på kort sikt sedan 
förväntas förbundet ha 
amorterat sitt lån. 
Förbundet budgeterar ett 
positivt resultat för att kunna 
egenfinansiera 
investeringar. 

Målsättningen uppnås 

Att i tredje hand på kort 

sikt ej stadigvarande 

bygga upp vare sig 

kassa eller skuld 

motsvarande mer än 

två års omsättning, i 

syfte att ha ett 

avgiftsuttag och en 

investeringstakt som är 

Skulderna överstiger inte 
två års omsättning. För 
helåret 2021 hade 
förbundet en omsättning på 
36 194 tkr och under 2020 
låg omsättningen på 36 552 
tkr (totalt 72 746 tkr). 
Förbundets korta och långa 
skulder per 211231 uppgår 
till 49 769 tkr 

Målsättningen uppnås 
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väl avstämda med 

varandra 

 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att 

verksamhetsmålet är uppfyllt. 

“Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott 

leverera vatten av god kvalitet. Verksamhetsmålet är uppfyllt.” 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenlig de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

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 det verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Målsättningen uppnås 
 

 

Verksamhetsmål Ja 
Målsättningen uppnås  
 

 

 

Rekommendationer 
 

Vi rekommenderar att direktionen framöver tydliggör definitionen av de finansiella målen 

kopplade till god ekonomisk hushållning så att årlig utvärdering medges på tydligare 

sätt. 

2022-03-18 

 

 

Fredrik Carlsson 

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av kommunalförbundet Skaraborgsvatten 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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Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31  

 

Kommunalförbundets direktion avger följande årsredovisning. 

 

 

Innehåll Sida 

 

- förvaltningsberättelse 2-11 

- resultaträkning 12 

- balansräkning 13-14 

- kassaflödesanalys 15 

- noter 16-19 

-  Drifts- och investeringsredovisning 20-21 

 

 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes 

avser föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 

  

  

Förbundets verksamhet 

  

Historik  

Skaraborgsvatten tidigare Skaraborgs vattenverksförbund bildades 1955 av Skövde, Skara och 

Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande 

förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under 2018. Sedan 

förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 20211231 har förbundet levererat ca 492,5 

miljoner m3 dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.  

 

  

Organisation  

Skövde, Skara och Falköpings kommuner är sammanslutna till ett kommunalförbund med direktion för 

obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen, med ändamål att förse medlemmarna med 

dricksvatten.  

Direktionens ledamöter tillsätts av medlemskommunerna enligt följande: Skövde tillsätter tre ordinarie 

ledamöter och tre ersättare och Skara och Falköping tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare 

vardera.  

Personalen utgörs av en Förbundsdirektör samt sex tekniker. Vid större driftstörningar kan personalen 

utökas med personal från medlemskommunerna enligt avtal.  

 

  

Vattenkvalitet  

Skaraborgsvatten skall leverera vatten med högsta möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd av 

kemiska tillsatser.   

Skaraborgsvatten skall upprätthålla en god drift- och egenkontroll av vattenkvalitén.  

Skaraborgsvatten skall aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa råvattenkvalitén. 

 

  

Omvärldsanalys 

Skaraborgsvatten är medlem och aktiv i Vätternvårdsförbundet vars syfte är att bevara sjöns egenart och 

samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.  

Vi är även medlemmar och aktiva i vår branschorganisation Svenskt vatten vilket resulterar i ett gott 

samarbete och nätverkande på nationell nivå.  

Skaraborgsvattens anläggningar har varit i drift sedan 1959 varvid det finns ett stort underhållsbehov. 

Förbundet följer sin plan för investeringar i framförallt ledningsnätet.  

 

  

Pandemin 

Den pågående covid -19 pandemin har haft liten påverkan på oss, ingen personal har insjuknat och alla är 

vaccinerade. Vi har undvikit fysiska möten men har hela tiden varit på plats på vattenverket då det inte är 

möjligt att jobba hemifrån med de arbetsuppgifter vi har.  

Vi har identifierat sårbarheter i bla kemikalieleveranser där vi är beroende av transportörer samt öppna 

gränser, det har även varit längre leveranstider på reservdelar och annat materiel som i huvudsak 

tillverkas i andra länder.  
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Översikt över verksamhetens utveckling 

 
Flerårsöversikt 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Allmänt 

Antal anställda 7 7 7 7 6 

 

Budgetomslutning 

Årets resultat, tkr 10 406  10 702 12 707 12 206 12 522 

Personalkostnader, tkr 6 586 5 960 5 128 4 667 4 367 

Nettoinvesteringar, tkr 24 900 32 300 32 600 52 200 38 800 

 

Resultat 

Årets resultat, tkr 9 007 10 854 10 743 12 035 13 434 

Eget kapital, tkr 147 359 138 352 127 498 116 757 104 720 

 

Finansiering 

Vattenintäkt, tkr 35 980 36 497 34 726 34 902 33 164 

Övriga intäkter, tkr 214 56 96 58 94 

 

Nyckeltal 

Soliditet % 75 79 76 93 96 

 

  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

 
Nedanstående punkter har och kommer att ha en väsentlig påverkan på förbundets resultat och 

ekonomiska ställning. 

 

• På grund av nya myndighetsbeslut och även klimatförändringar så utreder vi behovet av en 

ytterligare mikrobiologisk säkerhetsbarriär, vad detta landar i vet vi ej ännu men förmodligen 

behöver det göras en större utbyggnad / ombyggnad av processen i Borgunda vattenverk. Detta 

behövs även för att kunna säkerhetsställa vattenkvalitén till kommunernas ledningsnät som blir 

större och längre.  

 

• Vi utreder möjligheten till att bygga en ny större råvattenreservoar i Borgunda, en förhållandevis 

stor investering men som på sikt blir ekonomiskt lönsam då vi kan utnyttja prisvariationer i inköpt 

elenergi genom att pumpa mycket vatten vid tider med lägre pris. En utökad reservoarvolym ger oss 

dessutom en högre säkerhet. 
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Ekonomisk redogörelse 

  

Årets resultat 

Årets resultat är 9 007 tkr. Det budgeterade resultatet är 10 406 tkr. Anledningen att resultatet är sämre än 

budgeterat beror på minskad vattenförsäljning till Skara och Falköping. En annan orsak till det sämre 

resultatet beror på ökade kostnader för reparation och underhåll i form av ledningsnät. 

 

 
 

Årets investeringar 

Investeringarna för året uppgår till 25 391tkr. De största investeringarna är gjorda på dubblering 

Skövdeledningen med 15 535tkr och kalkdoseringsbyggnad med 5 838tkr.  

 

Vattenpriset 

Det pris som medlemskommunerna betalar för dricksvatten är fortfarande relativt lågt, 4,2 kr/m3 fritt 

levererat till respektive kommuns reservoar.  Priset är jämförbart med andra dricksvattenproducenter i 

landet som har liknande organisationsform.  

  

Förändring av soliditeten 

Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som ägarna har finansierat. Soliditeten ligger på 

75%, vilket är 4% sämre än per 201231. 
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Intäkter 

Verksamhetens intäkter har minskat med 358 tkr jämfört med föregående år och minskat mot budget med 

1 216 tkr. Minskningen mot fg år beror på minskade vattenleveranser till Skövde. Minskningen mot 

budget beror på minskad vattenförsäljning till Skara och Falköping. 

  

Kostnader 

Verksamhetens kostnader har ökat med 1 317 tkr jämfört med föregående år och ökat mot budget med 

831 tkr. Ökningen mot fg år beror bl.a. på ökade kostnader för reparation/underhåll i ledningsnät och 

elektrisk energi. Ökningen mot budget beror på ökade kostnader för reparation/underhåll i ledningsnät. 

 

Finansnetto 

De finansiella intäkterna under året uppgår till 0 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 189 tkr. 

Jämfört med budget så har finansnettot förbättrats med 38 tkr. Jämfört med föregående år så har 

finansnettot förbättrats med 35 tkr, så finansnettot följer både mot fg år och mot budget på ett bra sätt. 
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Likvida medel 

Skaraborgsvatten har ett eget bankkonto, ett underkonto till det koncernkonto som Skövde kommun har i 

Swedbank. Saldot per 211231 var - 44 357 tkr.  

Skulden på bankkontot sedan 201231 har ökat med 10 605tkr, vilket beror bl.a. på investeringar i 

Skövdeledningen. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Kvarvarande bokfört värde på ledningsnät, vattenverk och pumpstationer uppgår till 182 895 tkr därtill 

kommer ett kvarvarande bokfört värde på maskiner, inventarier och fordon på 6 087 tkr. 

  

Finansiella risker 

Förbundet har en liten finansiell risk då de för tillfället har ett negativt saldo på bankkontot. För mer 

information om hanteringen av de finansiella riskerna se förbundets information om de ekonomiska 

målen. 

  

Pensioner 

Förbundet har ingen skuld för den förmånsbestämda ålderspensionen och den intjänade pensionsrätten per 

1997-12-31 då det har tryggats genom försäkring. Kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen  

uppgår till 416 tkr i år och (530 tkr fg år). Förbundet har inga särskilda pensionsåtaganden som avviker 

från normalavtalet. Förbundet har däremot kortfristig skuld för premier till 7 personers avgiftsbaserade 

pensionsrätt.  

  

  

  

  

  

Händelser av väsentlig betydelse 

  

Vi har under året drift tagit ett av våra sex sandfilter som vi renoverat med en ny typ av filterbotten samt 

gjort åtgärder för att skydda den gamla betongkonstruktionen Vi tillsätter koldioxid för alkalinitetshöjning 

av vattnet innan filtret vilket gör att vattnet blir aggressivt mot betong och påskyndar åldrandet.  

Vi gjorde förra året en tillfällig lagning av ett filter som gick sönder, då vi var tvungna att skyndsamt få 

det i drift igen men har tagit beslut på att renovera ett filter i taget framöver under säsong när 

vattenförbrukningen är lägre. 

 

Vid vattenverket i Borgunda har det monterats ett nytt säkerhetsklassat staket runt fastigheten vilket är ett 

krav i arbetet med skyddsobjektsklassningen. 

 

Vi har även jobbat vidare med utredningen av ytterligare mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att få ett 

bättre skydd av vårt vatten, tyvärr pga Covid-19 så har arbetet fördröjts. 

Som en del i detta arbete så påbörjades ett pilotprojekt i Maj månad med en ultrafilteranläggning. 

Vi har under ca 6 månader kört försöksanläggningen för att kunna utvärdera effekten av ultrafiltrering av 

vårat vatten för att se om UF är en bra säkerhetsbarriär för oss. Vi ser att vi får en mycket god avskiljning 

av både virus och bakterier, log 4,9 resp log 4,7 vilket innebär att det är en godkänd mikrobiologisk 

säkerhetsbarriär. Vi kommer nu med denna utvärderingen att kunna jämföra med andra lösningar för att 

bestämma vilken typ av barriär vi skall satsa på. 

 

Utbyggnaden av kalkdoseringsanläggningen är klar och även installation av maskinutrustningen, 

anläggningen är ej tagen i drift ännu pga förseningar i leverans av el och styrutrustning.  
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Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 

  

Målen inom förbundet fastställs och tas fram av direktionen. 

  

Budgeten tas fram av anställda på förbundet i samarbete med ekonomiavdelningen på skövde kommun. 

Budgeten fastställs sedan av direktionen. 

Budgeten och de ekonomiska målen följs upp vid delårs- och årsbokslut. 

  

Verksamhetsmålen följs i huvudsak upp genom löpande avrapportering på direktionens möten. 

  

Internkontrollen följs upp genom omfattande provtagning samt analys av vattenkvalitén samt även vid 

attestering av fakturor.   

  

Leveranser  

Vi har under året haft två större vattenläckor, en på Skaraledningen den 7/2 på PVC ledningen vid 

Bredegården. Då det är dubblerat där så kunde vattenleveranserna till Skara komma igång fort igen efter 

att aktuell ledningssträcka stängts bort. Läckan reparerades med hjälp av Skara energis personal och vår 

egen. Den 3/9 uppstod en stor läcka på råvattenledningen vid Vreten, även där var det dubblerat så vi 

kunde få driften igång ganska snart, tyvärr så visade sig en gammal ventil läcka men den är nu utbytt. 

Läckan reparerades av egen personal samt lokal entreprenör. Ingen av läckorna påverkade kommunerna. 

Förbundet har under året 2021 producerat cirka 8,5 miljoner m3 vatten av god kvalitet, vilket är en 

minskning med ca 300 000 m3 mot föregående år.   

Till enskilda abonnenter samt Tidaholms och Hjo kommuner har levererats 325 276 m3. Vilket är en 

ökning med ca 12%  

Den interna vattenförbrukningen till filterspolning med mera har varit 130 188 m3.  

  

Vattenpriset har under året varit 4,2 kr/m3 till medlemskommunerna och 5,5 kr/m3 till enskilda abonnenter 

för renvatten respektive 3,25 kr/m3 för råvatten.  

  

Medelproduktionen har under året varit 23 290 m3 och den största dygnsförbrukningen 30 977 m3 jämfört 

med 31 746 m3 för år 2020, vilken inträffade den 18 Juni.. 

 

Den procentuella fördelningen av kommunernas förbrukning har varit Skövde 54,6 % (56 %), 

Skara 20,4 % (19,4 %) och Falköping 25 % (24,6 %). Föregående år i parentes. 

 

 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

  

  

Ekonomiska mål  

Direktionen har under år 2018 beslutat att justera de ekonomiska målen till:  

- Att i första hand avgiftsnivåerna tydliggörs för medlemskommunerna med god framförhållning och med 

ett långt perspektiv framåt, samt att abrupta förändringar av dessa undviks, i syfte att underlätta ägarnas 

ekonomiska planering. 

-Att i andra hand avgiftsnivåerna väljs så att investeringar på lång sikt finansieras helt med egna medel, i 

syfte att undvika en räntekänslig ekonomi. 

-Att i tredje hand på kort sikt ej stadigvarande bygga upp vare sig kassa eller skuld motsvarande mer än 

två års omsättning, i syfte att ha ett avgiftsuttag och en investeringstakt som är väl avstämda med 

varandra. 
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Utvärdering av ekonomiska mål 
-  Priset till medlemskommunerna har höjts från 4,1kr/m3 2020 till 4,2kr/m3 2021, vilket är helt enligt 

budget och investeringsplan, därmed är målet uppfyllt.   

- Behovet av lånefinansiering för investeringar har fortsatt under 2021 då det skett stora investeringar 

under året, så för år 2021 har förbundet använd sig av lån för att kunna finansiera investeringarna. 

Användningen av lånefinansiering kommer bara ske på kort sikt sedan förväntas förbundet ha amorterat 

sitt lån, därmed är målet uppfyllt. Förbundet budgeterar ett positivt resultat för att kunna egenfinansiera 

investeringar.    

- Skulderna överstiger inte två års omsättning, därmed är målet uppfyllt. För helåret 2021 hade förbundet 

en omsättning på 36 194 tkr och under 2020 låg omsättningen på 36 552 tkr (totalt 72 746 tkr). 

Förbundets korta och långa skulder per 211231 uppgår till 49 769 tkr.  

 

 

Verksamhetsmål  
Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god 

kvalitet. Verksamhetsmålet är uppfyllt.  

  

Samlad bedömning av måluppfyllelse. 
Direktionens sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god 

ekonomisk hushållning för år 2021 är att god ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska 

målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten följts. 

 

Årets resultat 

Årets resultat är 9 007 tkr. Det budgeterade resultatet är 10 406 tkr. Anledningen att resultatet är sämre än 

budgeterat beror på minskad vattenförsäljning till Skara och Falköping. En annan orsak till det sämre 

resultatet beror på ökade kostnader för reparation och underhåll i form av ledningsnät.  

 

Årets investeringar 

Investeringarna för året uppgår till 25 391tkr. De största investeringarna är gjorda på dubblering 

Skövdeledningen med 15 535tkr och kalkdoseringsbyggnad med 5 838tkr.  

 

  

Balanskravsresultatet 

  

Årets resultat enligt balanskravet 2021 2020 2019 2018         

Årets resultat enligt resultaträkningen            9 007 10 854  10 743 12 035 

-Samtliga realisationsvinster - -    -  - 

+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -   -      -  - 

+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - 

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 

i värdepapper - - - - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 007 10 854 10 743 12 035 

-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -      

  

+Användning av medel från  

Resultatutjämningsreserv - - - - 

=Balanskravsresultat                          9 007 10 854 10 743 12 035      
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Väsentliga personalförhållanden 

  

LEDAMÖTER I DIREKTIONEN SAMT REVISORER. 

 
Ledamöter:  

Ordinarie:     Ersättare: 

Håkan Ehn, ordf. Skara           Björn Sahlgren Skara 

Ed Kahrs, v ordf.      Falköping            Vanja Wallemyr        Falköping 

     

Torbjörn Bergman      Skövde                Kay Henningsson      Skövde 

Johnny Niklasson       Skövde                Tony Abi Kahlil        Skövde 

Sten Catoni             Skara                  Joakim Kvarndal       Skara 

Roger Lundberg        Falköping              Christopher Munch     Falköping 

Tord Lindqvist         Skövde                 Per-Anders Larsson     Skövde 

     

  

Direktionen har under året haft två sammanträden. 

  

Revisorer 

Ordinarie:    Ersättare: 

Birgitta Johansson Skövde  Ingrid Bäfman Skövde 

Jan-Ove Gutegård-    Skara  Freddie Wendin Skara 

Jakobsson 

Lars Elinderson Falköping  Kerstin Allestam Falköping 

  

  

PERSONALFÖRTECKNING  

    

Carl Doverholm          Förbundsdirektör  

Sören Pettersson                                   Maskinteknik / ledningsnät  

Marcus Svensson  Fastighet / fordonsteknik  

Erik Björk               Elteknik  

Henrik Persson            Projektledare entreprenader 

Henrik Larsson            Processteknik 

Arne Nordh                Säkerhetssamordnare 

  

  

Utbildningar  

Erik har genomgått en distansutbildning i dricksvattenteknik. 

Arne och Carl har varit på totalförsvarsutbildning. 

Länsstyrelsen har även genomfört sin Nödvattenövning stor stad med oss och våra medlemskommuner. 

  

 

Sjukfrånvaro     2021   2020 

Total sjukfrånvaro %     0,64 %  0,91 % 

- långtidssjukfrånvaro* %    0 %  0 % 

  

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
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Personalvård  

Företagshälsovården inom förbundet är ordnad genom anslutning till Skaraborgshälsan och Urohälsan.    

  

Personalsammansättning  

  

Medelantal anställda 

  

20211231    20201231 

  

Medelantal  Varav  Medelantal  Varav 

anställda  män  anställda  män 

 7  7  7  7 

  

Åldersfördelning    20211231 20201231 

20-29 år i %                            0      0 

30-39 år i %                            14 28 

40-49 år i %                            52           28 

50-59 år i %                            28 14 

60 år - i %                              14           28 

 

Förväntad utveckling 

  

Förbundet gör positiva resultat för att kunna betala investeringar med egna medel.  

  

Direktionen har fattat ett strategiskt beslut om att dubblera hela förbundets ledningsnät för att säkra 

framtida vattenleveranser. Arbetet med dubbleringen kommer enligt nuvarande bedömning att pågå till ca 

år 2030. Investeringen beräknas enligt nuvarande investeringsplan uppgå till ca 328 000 tkr. Då projekten 

är beroende av myndighetsbeslut och lagen om offentlig upphandling samt avtal med berörda 

fastighetsägare så är en exakt tidsplan mycket svår att följa, en del budgeterade projekt har pga av detta 

blivit förskjutna i tid vilket påverkar bla resultatet genom avskrivningarna. Fram till 211231 har vi 

investerat för 172 451tkr.  

  

  

  

Ökade krav 

  

Vår verksamhet styrs av livsmedelsverkets föreskrifter, vilka säger att vi skall ha minst två stycken 

mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att säkerhetsställa dricks vattenkvalitén. Vi har idag klor och UV 

ljus vilka båda är inaktiverande. För att kunna tillgodoräkna oss klor som barriär skall det vara fritt klor, 

vi har kloren bunden till kloramin på grund av de långa ledningsnäten. Vi behöver en avskiljande barriär 

också för att framtidssäkra vattenkvalitèn när kommunerna växer.  

Vi har utfört en mikrobiologisk säkerhetsanalys (MBA) vilken visar på svagheter i vattenverkets 

mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. På grund av vattenverkets utformning och avsaknaden av 

reservoarvolym kan ej tillräcklig kontakttid mellan klor och vatten erhållas för att uppnå föreskrivna log- 

reduktioner av bakterier och virus. 

Eventuella klimatförändringar kan även ge oss ett förändrat råvatten, Vätterns vatten har hittills varit 

stabilt, tom för vår del blivit bättre men vi ser att det blir varmare. 
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Miljöredovisning 

  

Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.  
  
Vattenkemi  
För kloraminbildning och desinfektion av vattnet, har 4,05 ton ammoniumsulfat och 50 ton 
natriumhypoklorit förbrukats. För alkalinitetshöjning och pH-justering har 87 ton koldioxid och 122,3 ton 
kalk förbrukats.  

Kemikaliekostnaden inklusive hyra av gastank samt licens för kloramin har totalt uppgått till 659,2 tkr. 
För desinfektion använder vi även UV-ljus som medfört en material- och servicekostnad på 159,9 tkr. 
Ytterligare ett av UV-aggregaten har bytts ut mot nytt till en kostnad av 330,2 tkr pga brist på reservdelar 
till de äldre. De nya aggregaten är certifierade enligt Önorm M 5873. 

 

Vattenanalyser med avseende på temperatur, pH-värde och kloröverskott för kontroll av 
processtyrning, har utförts dagligen av driftsledaren. Mikrobiologiska och kemiska vattenprov enligt 
fastställt kontrollprogram (Livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30, nu LIVSFS 2017:2), har 
skickats till ackrediterat laboratorium- Eurofins AB för analys. Under året har 52 dricksvattenprover, 26 
råvattenprover analyserats enligt ordinarie protagningsprogram, ur mikrobiologisk och kemisk 
synpunkt. 78 analyserade nätprover har tillhandahållits från Falköping- och Skara kommun. Vi kommer 
även fortsättningsvis ta del av kommunernas nätprover vilket ger oss en bättre överblick på fler 
punkter.  
Av proverna för utgående dricksvatten samt för nätprov, där en bedömning görs av ackrediterat 
laboratorium, var alla prover godkända med god marginal, såväl mikrobiologiskt som kemiskt.  
  
Utöver dessa prover har förklorerat råvatten från Hjällö analyserats med avseende på mikroorganismer 
vid 26 tillfällen, och på olika platser utmed råvattenledningen.   
De mikrobiologiska proverna på förklorerat råvatten var samtliga inom marginalen för godkänt 
dricksvatten.  
  

Vattenbehandling  
Prover som tagits och analyserats utöver Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2017:2), har innefattat 
extra provtagning vid Hjällö pumpstation med avseende på Cryptosporidium. Extra provtagning har även 
gjorts vid såväl Hjällö pumpstation samt Borgunda vattenverk med avseende på trihalometaner, THM, 
samt PFAS. 
6st provtagningar med avseende på mikroorganismer har skett på den nyetablerade vattenledningen 
mellan Torbjörntorp och överlämningspunkten till Falköpings kommun. 
Förbundet har även under 2021 hjälpt anslutna vattenföreningar med provtagning enligt regelverket för 
dricksvatten (LIVSFS 2017:2). Fördelarna för Skaraborgsvatten med detta är bl.a en bättre bild av 
vattenkvalitén ute i distributionsnätet.  
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Resultaträkning 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 
  

  

 

 

Verksamhetens intäkter 2 36 194   36 552   

Verksamhetens kostnader 3, 15 -21 026   -19 709   

Avskrivningar 4 -5 973   -5 767   

Verksamhetens nettokostnader   9 195   11 076   

            

Verksamhetens resultat   9 195   11 076   

            

Finansiella intäkter 5 0   0   

Finansiella kostnader 6 -189   -224   

Resultat efter finansiella poster   9 007   10 854   

            

Extraordinära poster           

            

Årets resultat   9 007   10 854   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 182 895   163 125   

Maskiner, inventarier och fordon 8 6 087   6 439   

            

Finansiella anläggningstillgångar 9 15   15   

Summa anläggningstillgångar   188 997   169 579   

            

Omsättningstillgångar           

Fordringar 10 8 131   5 329   

Summa omsättningstillgångar   8 131   5 329   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   197 128   174 908   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Årets resultat   9 007   10 854   

Övrigt eget kapital   138 352   127 498   

Summa eget kapital   147 359   138 352   

            

Skulder           

Långfristiga skulder 11 44 357   33 752   

Kortfristiga skulder 12 5 412   2 804   

            

    49 769   36 556   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   197 128   174 908   

            

  

  

Ställda säkerheter   Inga Inga   

          

Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 
  

  

 

 

Den löpande verksamheten           

Årets resultat   9 007   10 854   

            

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13         

Av- och nedskrivningar   5 973   5 767   

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   14 980   16 621   

            

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -2 802   791   

Ökning/minskning kortfristiga skulder   2 608   -2 149   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   14 786   15 263   

            

Investeringsverksamheten           

Investering i materiella anläggningstillgångar 14 -25 391   -14 041   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -25 391   -14 041   

            

Finansieringsverksamheten           

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0   0   

            

Årets kassaflöde   -10 605   1 222   

Likvida medel vid årets början   -33 752   -34 974   

Likvida medel vid årets slut   -44 357   -33 752   
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

De största intäkterna är vattenintäkter som faktureras månadsvis till medlemskommunerna i förbundet. 

  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  

  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. 

Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och 

verkställda avskrivningar. Anläggningarna aktiveras när anläggningen är klar att använda. 

  

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

  

Skaraborgsvattens förmånsbestämda ålderspension hanteras via försäkringslösning. Årets premier uppgår 

till 416 tkr (530 tkr fg år). Avgiftsbaserade pensionsavgifter erläggs löpande.  

  

Komponentavskrivningar har införts under 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom med 

avseende på väsentlighet och en del mindre justeringar har gjorts. 

  

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är: 

Fastigheter 7 år 
Fastigheter 9 år 
Fastigheter 10 år 
Fastigheter 13 år 
Fastigheter 15 år 
Fastigheter 18 år 
Fastigheter 20 år 
Fastigheter 25 år 
Fastigheter 30 år 
Fastigheter 33 år 
Fastigheter 50 år 
Fordon 5 år 
Inventarier 3 år 
Inventarier 5 år 
Inventarier 10 år 
Maskiner 5 år 
Maskiner 10 år 
Maskiner 20 år 
Mark skrivs ej av 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

  2021 2020   

        

Vattenförsäljning       

Skövde 18 713 19 586   

Skara 6 996 6 788   

Falköping 8 533 8 592   

Övriga vattenintäkter( Tidaholm, Hjo och enskilda abonnenter) 1 738 1 531   

Övriga verksamhetsintäkter 214 56   

Summa verksamhetens intäkter 36 194 36 553   

        

  

Not 3 Verksamhetens kostnader 

  2021 2020   

        

        

Elektrisk energi 5 452 4 961   

Personalkostnader 6 124 5 919   

Reparation och underhåll 2 907 1 513   

Övriga främmande tjänster (provtagningar, ek tjänster) 1 043 848   

Övriga verksamhetskostnader (vattenuttagsavgift, kemikalier, 

processdatasystem) 5 500 6 466   

Summa verksamhetens kostnader 21 026 19 707   

        

  

Not 4 Avskrivningar 

  2021 2020   

        

        

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar 4 537 4 294   

Avskrivning maskiner, inventarier och fordon 1 436 1 473   

Summa avskrivningar 5 973 5 767   

        

  

Not 5 Finansiella intäkter 

  2021 2020   

        

        

Ränteintäkter 0 0   

Summa finansiella intäkter 0 0   

        

  

Not 6 Finansiella kostnader 

  2021 2020   

        

        

Räntekostnader 189 224   

Summa finansiella kostnader 189 224   
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Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 209 457 195 797   

Investeringar 24 307 13 660   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 233 764 209 457   

        

Ingående avskrivningar -46 332 -42 038   

Årets avskrivningar -4 537 -4 294   

Utgående ackumulerade avskrivningar -50 869 -46 332   

        

Utgående redovisat värde 182 895 163 125   

        

  

Not 8 Maskiner, inventarier och fordon 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 22 274 21 892   

Investeringar 1 084 382   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 358 22 274   

        

Ingående avskrivningar -15 835 -14 362   

Årets avskrivningar -1 436 -1 473   

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 271 -15 835   

        

Utgående redovisat värde 6 087 6 439   

        

  

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

        

Andelar i Borgunda belysningsföretag 15 15   

Summa finansiella anläggningstillgångar 15 15   

        

  

Not 10 Fordringar 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

        

Kundfordringar 3 405 2 470   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 129 2 262   

Övriga kortfristiga fordringar 2 597 597   

Summa fordringar 8 131 5 329   
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Not 11 Långfristiga skulder 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående låneskuld 33 752 34 974   

Nyupplåningar under året 10 605     

Årets amortering   -1 222   

Utgående låneskuld 44 357 33 752   

        

  

        

        

Skulder till koncernföretag 44 357 33 752   

Summa 44 357 33 752   

        

Summa långfristiga skulder 44 357 33 752 

      

Anledningen till lånet beror på stora investeringar i ledningsnätet. 

  

  

Not 12 Kortfristiga skulder 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

        

Leverantörsskulder 3 150 357   

Övriga kortfristiga skulder 219 720   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 043 1 726   

Summa kortfristiga skulder 5 412 2 803   

        

  

Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
  2021-12-31 2020-12-31   

        

Av- och nedskrivningar 5 973 5 767   

  5 973 5 767   

        

  

Not 14 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

        

Årets investeringar 25 391 14 041   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 25 391 14 041   

        

  

Not 15 Arvode till revisorer 

  2021 2020   

        

        

Arvode sakkunnigt biträde 40 35   

Arvode till förtroendevalda revisorer 13 12   

Summa arvode till revisorer 53 47   
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Driftsredovisning  

 

Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur driftsredovisningen 

är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper. 

  

Verksamheter Budget Utfall Utfall 

Avvikelse 

budget 

  2021 2021 2020 2021 

Förbundet totalt         

Verksamhetens intäkter 37 410 36 194  36 552 -1 216 

Verksamhetens kostnader 20 195 21 026  19 709 -831 

Avskrivningar 6 582 5 973  5 767 609 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 227 189  224 38 

Summa 10 406 9 007  10 854 -1 399 

 
Årets resultat 

Årets resultat är 9 007 tkr. Det budgeterade resultatet är 10 406 tkr. Anledningen att resultatet är sämre än 

budgeterat beror på minskad vattenförsäljning till Skara och Falköping. En annan orsak till det sämre 

resultatet beror på ökade kostnader för reparation och underhåll i form av ledningsnät.  

 

Investeringsredovisning 

 

Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur 

investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och 

värderingsprinciper. 

  

Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar. 

          

Projekt Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse Utfall 2020 

Ledningssystem  20 000 15 615 -4 385 7 307 

El utrustning 500  -500  

Byte lågspänning och högspänning 

ställverk Hjällö    75 

Maskinutrustning  1 000 75 -925  

Fastighet 700  -700 420 

Fordon 200  -200 175 

UV ljus    5 

Kalkdoseringsanläggning  5 836 5 836 4 184 

Inventarier   1 009 1 009 202 

Markköp Borgunda    1 100 

Markköp Hjällö  289 289  

Renovering snabbfilter 2 500 2 567 67 574 

Summa nettoinvesteringar 24 900 25 391 491 14 041 
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Årets investeringar 

Investeringarna för året uppgår till 25 391tkr. De största investeringarna är gjorda på dubblering 

Skövdeledningen med 15 535tkr och kalkdoseringsbyggnad med 5 838tkr.  

 

Investeringen i kalkdoseringsanläggningen, som pågått sedan 2019, planerades att ha slutaktiverats under 

hösten 2021 men pga leveransförseningar av el och styrutrustning är anläggningen ej klar att ta i drift 

ännu. Delvis löpande aktivering har skett tidigare år fram till ÅR 2021 varför tillkommande 

kapitalkostnad är hänförlig till investeringsutgift år 2021. Totalt prognostiseras investeringen uppgå till 11 

mnkr, t.o.m 211231 var det nedlagt 10,7 mnkr. 
 

Årets investeringar är högre jämfört med fg år vilket framförallt beror på utbyggnaden av ledningssystem. 

Årets investeringar är högre än budget vilket framförallt beror på utbyggnaden av 

kalkdoseringsanläggningen. 
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§ 71 Dnr 2022/00207 

Start av utförande av projektet Utveckling av 
stadskärnan, etapp 1 och 2 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att starta 

utförandet av etapp 1 och 2 inom projektet ”Utvecklingen av 

stadskärnan”. 

Protokollsanteckning 

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) har inkommit med föjande 

protokollsanteckning. ” Vi i Sverigedemokraterna Falköping tycker att det är 

bra att Stadskärnan får en uppfräschning och översyn för att bli mer 

inbjudande. Dock tycker vi att summan som är avsatt för detta projekt är för 

hög. Vi hade ett lägre belopp i vår budget men den fick inte gehör för i 

Kommunfullmäktige. Då det är avsatt denna summa i den budget som vann 

så kommer vi inte gå emot att starta projektet. ” 

Sammanfattning 

Kommunen har under 2021 genomfört en arkitekttävling för att få fram en 

gestaltning till de offentliga miljöerna inom stadskärnan. Sedan vinnaren av 

arkitekttävlingen presenterades i juni 2021 har kommunen tillsammans med 

arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap bearbetat förslaget och 

förväntas påbörja verkställandet av etapp 1 och 2 med start under hösten 

2022. 

Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan 

för åren 2022-2024. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kr för projektet. 

Etapp 1 och 2 inryms i denna budgetram. Några ytterligare medel tillförs inte 

projektet i och med detta beslut. Anledningen till att detta ärende lyfts är för 

att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om att tekniska nämnden får 

påbörja utförandet av projektet och därmed börja nyttja den avsatta 

budgeten. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/2022  

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13 

Projektdirektiv, 2022-04-10  

Bilaga 1, etappindelning, 2022-04-13      

  

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige          



 

Stadsbyggnadsavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Amelie Sandström   Biträdande stadsbyggnadschef   0515-88 51 61   amelie.sandstrom@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Start av utförande av projektet Utveckling av 
stadskärnan, etapp 1 och 2 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att starta 

utförandet av etapp 1 och 2 inom projektet ”Utvecklingen av 

stadskärnan”. 

Sammanfattning  

Kommunen har under 2021 genomfört en arkitekttävling för att få fram en 

gestaltning till de offentliga miljöerna inom stadskärnan. Sedan vinnaren av 

arkitekttävlingen presenterades i juni 2021 har kommunen tillsammans med 

arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap bearbetat förslaget och 

förväntas påbörja verkställandet av etapp 1 och 2 med start under hösten 

2022. 

Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan 

för åren 2022-2024. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kr för projektet. 

Etapp 1 och 2 inryms i denna budgetram. Några ytterligare medel tillförs inte 

projektet i och med detta beslut. Anledningen till att detta ärende lyfts är för 

att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om att tekniska nämnden får 

påbörja utförandet av projektet och därmed börja nyttja den avsatta 

budgeten. 

Bakgrund 

Falköping växer och utvecklas. Att få till stånd en stadsutveckling är viktigt, 

både för att stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar. 

Utvecklingen bör handla om att stärka olika funktioner i staden och 

kopplingen mellan dessa, såväl som kopplingen mellan staden och den 

omgivande landsbygden.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2019 § 25 att påbörja projektet 

”Utveckling av stadskärnan” samt uppdrog åt kommunledningsförvaltningen 

att leda projektet. Kommunstyrelsen beslutade även att tillsätta en politisk 

styrgrupp för projektet, med representanter från berörda nämnder.  
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För att åstadkomma den stadsutveckling som projektet syftar till har 

kommunen genomfört en arkitekttävling i samarbete med Sveriges 

Arkitekter. Arkitekttävlingen genomfördes tillsammans med Svenska 

Kyrkan för att få synergieffekter i gestaltningen av de offentliga rummen.  

I juni 2021 presenterades vinnararen i projekttävlingen. Det vinnande 

bidraget var ”Extra lagrad” från arkitektfirman Sydväst arkitektur och 

landskap. Därefter har kommunen och arkitektfirman arbetat vidare med en 

bearbetning av förslaget och förväntas nu att påbörja verkställandet under 

hösten 2022 (etapp1) och våren 2023 (etapp 2). 

Budget för genomförande av projektet framgår av kommunens flerårsplan 

för åren 2022-2024. Där finns avsatta medel om 25 miljoner kr för projektet. 

Budgeten ligger under tekniska nämnden eftersom det är de som ansvarar för 

utförandet.  

Förvaltningens bedömning 

Projektet grundar sig i att iordningställa stadskärnan enligt delar av den 

idéskiss som Sydväst arkitektur och landskap har presenterat i 

arkitekttävlingen. En etappindelning har tagits fram för de två första 

etapperna, där etapp 1 omfattar entréplats Östertull/Hästbacken och etapp 2 

omfattar Stora Torget (etapp 2A) samt entréplats 

Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan och Dotorpsgatan (2B). Anledningen till att 

etapp 2 är delad i två delar beror på att det finns en viss budgetrisk kopplad 

till det som just nu sker i omvärlden. Etapp 2B kommer endast genomföras i 

sin helhet om utrymme finns kvar i projektets beslutade budget och annars 

genomförs endast entréplatsen i denna etapp.  

Den beslutade budgeten i flerårsplan uppgår till 25 miljoner kr. Denna 

budget tillhör tekniska nämnden. Anledningen till att detta ärende lyfts är för 

att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om att tekniska nämnden får 

påbörja utförandet av projektet och därmed börja nyttja den avsatta 

budgeten. Arkitekttävlingen samt framtagandet av slutlig idéskiss för 

stadskärnan har redan upparbetat kostnader om ca 2,2 miljoner kr inom 

projektet.  

Detta projektdirektiv och beslut omfattar genomförandet av etapp 1, etapp 

2A och etapp 2B. Övriga etapper är ännu inte finansierade i budget och för 

att genomföra samtliga av dessa etapper enligt Sydväst idéskiss behövs 

ytterligare finansiering om 23,7 miljoner kr. 

Finansiering 

I kommunens flerårsplan finns en budget för projektet på 25 miljoner kronor 

inom tekniska nämnden. Etapp 1 och 2 inryms i denna budgetram. Några 

ytterligare medel tillförs inte projektet i och med detta beslut. 

 

Det finns dock en stor budgetrisk då antagen projektkostnad bygger på en 

kostnadsberäkning som togs fram innan Ukrainakrisen och drivmedelspriser 

gick upp kraftigt i början av 2022. Då produktionen ändå kommer 

genomföras i olika etapper finns en möjlighet att stanna upp och eventuellt ta 

nya beslut. Uppföljningen av budgeten inom projektet kommer följas av 

tekniska nämnden samt projektets styrgrupp. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13 

Projektdirektiv, 2022-04-10 

Bilaga 1, etappindelning, 2022-04-13 

 

Beslutet ska skickas till 

Amelie Sandström, Biträdande stadsbyggnadschef 

Fredrik Johansson, Gatuchef 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Amelie Sandström 

Biträdande stadsbyggnadschef 



ETAPP 1

ETAPP 2A

ETAPP 2B
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Projektbakgrund 
Bakgrund och nuläge 

Falköping växer och utvecklas. Att få tillstånd en stadsutveckling är viktigt, både för att 
stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar. Utvecklingen bör 
handla om att stärka olika funktioner i staden och kopplingen mellan dessa, såväl som 
kopplingen mellan staden och den omgivande landsbygden.  

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2019 § 25 att påbörja projektet ”Utveckling 
av stadskärnan” samt uppdrog åt kommunledningsförvaltningen att leda projektet. 
Kommunstyrelsen beslutade även att tillsätta en politisk styrgrupp för projektet, med 
representanter från berörda nämnder (kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden).  

Visionen för Falköpings kommun är ”Det goda livet”. För att knyta an projektet till den 
övergripande visionen har sex stycken värdeord/begrepp tagits fram som ska genomsyra 
arbetet med stadskärnan:  

• ETT CENTRUM DÄR ALLA VILL VARA 
• RUMMET FÖR HANDEL OCH MÖTEN 
• STADENS VARDAGSRUM 
• FÖRSTÄRKNING AV STADEN OCH LANDET 
• FALKÖPINGS IDENTITET  
• SAMVERKAN OCH DELAKTIGHET  

För att åstadkomma den stadsutveckling som projektet syftar till har kommunen 
genomfört en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Arkitekttävlingen 
genomfördes tillsammans med Svenska Kyrkan för att få synergieffekter i gestaltningen 
av de offentliga rummen.  

I juni 2021 presenterades vinnararen i projekttävlingen. Det vinnande bidraget var 
”Extra lagrad” från arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap. Därefter har 
kommunen och arkitektfirman arbetat vidare med en bearbetning av förslaget och 
förväntas nu att påbörja verkställandet under hösten 2022.  

Projektnamn 
Namn: Stora Torget ombyggnad 

Ansvar: 2543  

Verksamhet: 311 

Projekt: 3038 
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Syfte och mål 
Projektets syfte är att ta fram en gestaltning samt verkställa denna för fyra delar av 
stadskärnan:  

• Stora Torget 
• Kyrkparken (till stora delar Svenska Kyrkans ansvar)  
• Kopplingen mellan Stora torget och Kyrkbacken 
• Tre entréplatser 

Målet är att få en gestaltning som uppfyller följande krav:  

• Stadskärnan ska vara hållbar över tid och ur både ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv.  

• Stadskärnan ska vara tillgänglig. 
• Stadskärnan ska vara estetiskt tilltalande.  
• Stadskärnan ska knyta samman de kulturhistoriska och karaktäristiska värdena 

med nutid och framtid.  
• Stadskärnan ska ha en utformning som är flexibel och erbjuder möjligheter för 

både små och stora arrangemang och evenemang.  
• Stadskärnan ska ha tydliga entréer så att det är enkelt att hitta och att läsa av 

stadsrummet.  
• Stadskärnan ska innehålla mötesplatser aktiviteter för alla åldrar.  
• Stadskärnans utformning och funktioner ska kunna ändra karaktär beroende på 

årstid.  
• Kyrkparken ska upplevas som en del av stadskärnan.  
• Kopplingen mellan kyrkparken och Stora torget ska stärkas. 

Förutsättningar och avgränsningar 
Projektet grundar sig i att iordningställa stadskärnan enligt delar av den idéskiss som 
Sydväst har presenterat i arkitekttävlingen. Etappindelningarna redovisas i bilaga 1.  
Etapp 2B kommer endast genomföras i sin helhet om utrymme finns kvar i projektets 
beslutade budget och annars genomförs endast entréplatsen i denna etapp. 

Utförande av övriga delar av idéskissen som ligger utanför nuvarande etappindelning 
kräver att nya investeringsbeslut tas. 

Eventuella omläggningar/renoveringar av ledningar inklusive kommunens VA-nät 
kommer ges möjlighet till i projektet för samförläggning men belastar inte 
projektbudgeten utan finansieras av respektive ledningsägare. 

Vid tillgänglighetsanpassningar av specifika entréer till lokaler inom projektområdet 
kommer respektive fastighetsägare att faktureras halva kostnaden för genomförandet i 
de fall det är möjligt. Är det däremot en del av en större omgestaltning/höjdsättning i 
stadskärnan vilket medför att entréerna blir tillgänglighetsanpassade så faktureras inte 
fastighetsägaren.   
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Risker och antaganden 
Det finns en stor budgetrisk då antagen projektkostnad bygger på en kostnadsberäkning  
som togs fram innan Ukrainakrisen och drivmedelspriser gick upp kraftigt under början 
av 2022. Då produktionen ändå kommer genomföras i olika etapper finns en möjlighet 
att stanna upp och eventuellt ta nya beslut.  

Organisation 
Styrgrupp för projektet är, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 6 februari 2019 § 
25, kommunstyrelsens presidium samt ordförande i byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden.   

Kronor/år  Ansvarig 
 

Projektdeltagare 
Kronor/år 
 
 

Notering Ansvarig 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Fredrik Johansson Gatuchef Projektombud, attestant Projektombud, beställare 
Amelie Sandström Bitr. 

Stadsbyggnadschef 
Projektledare Projektleder projektet i sin helhet 

Kjell Björk  Bitr. Gatuchef Byggledare, projektledare 
produktion 

Ansvarig för produktion, 
genomförande 

 

Projektering och fortsatt framtagande av bygghandlingar avropas genom 
arkitekttävlingen där Sydväst får fortsatt uppdrag. Produktionen av etapp 1 kommer att 
avropas från extern entreprenad genom kommunens upphandlade ramavtal för 
anläggningsarbeten och etapp 2A och etapp 2B förväntas att upphandlas som en 
utförandeentreprenad.  

Tidplan 
Arkitekttävling har genomförts under 2021.  

Framtagande av bygghandlingar etapp 1 våren 2022.  

Upphandling av produktion etapp 1. Våren 2022.  

Framtagande av bygghandling etapp 2. Hösten 2022 

Upphandling av produktion etapp 2. Hösten 2022.  

Produktion etapp 1. Hösten 2022 

 Produktion etapp 2. Våren-Vinter 2023.  

(Övriga etapper startas 2024 under förutsättning att nya investeringsbeslut tas.)   
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Rapportering 
Detta projektdirektiv ska utgöra underlag för beslut om verkställande. 

Vid ett beslut om verkställande ska rapportering ske löpande av projektombud till 
tekniska nämnden. 

Ekonomi 
Den totala beslutade budgeten i flerårsplan uppgår till 25 miljoner kr. Arkitekttävling 
samt framtagande av slutlig idéskiss för stadskärnan har redan upparbetat kostnader om 
ca 2,2 miljoner kr. Detta projektdirektiv omfattar genomförandet av etapp 1, etapp 2A 
och etapp 2B. Övriga etapper är ännu inte finansierade i budget och för att genomföra 
samtliga av dessa etapper enligt Sydväst idéskiss behövs ytterligare finansiering om 23,7 
miljoner kr.  

Kommande etapper har följande produktionskalkyler inklusive projektering:  

-Etapp 1 Östertullsgatan   2 200 000kr 

-Etapp 2 A Stora Torget   17 000 000kr  

-Etapp 2 B Entrépunkt Dotorpsgatan   2 400 000kr 

Totalt:    21 600 000kr  

Investering 
 

 Kronor Notering Ansvarig 
Byggnadsinvestering inkl. 
byggherreskostnad 

   

Trafiksituation    
VA    
Mark & exploatering    
Utomhusmiljö 25 000 000kr  TN 
Inventarier    
IT-utrustning    
    

 
   
  



 

6 

Kapitalkostnader 
 

 Kronor/år Notering Ansvarig 
Byggnadsinvestering inkl. 
byggherreskostnad 

   

Trafiksituation    
VA    
Mark & exploatering    
Utomhusmiljö 1515000kr Beräknad avskrivning enligt schablon 

med i snitt strax över 20 års 
avskrivning. Ränta är baserad på 
1,25% första året.  

TN 

Inventarier    
IT-utrustning    
    

 
 
Driftkonsekvenser 
 

 Kronor/år Notering Ansvarig 
Fastighetsdrift    
Trafiksituation    
Rivning & restvärde    
Ersättningslokaler    
VA    
Mark & exploatering    
Städ    
IT-utrustning    
Verksamhetsdrift - Inga utökade ytor. Kostnad för drift 

och underhåll första åren kommer att 
vara något lägre pga nya ytor men 
högre ambitioner kräver mer 
underhåll. Inga utökade anslag krävs.  

SBF 

Flyttkostnader    
Avgående hyra    
    

 Bilaga: 
1. Bilaga etappindelning stadskärnan.   
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§ 72 Dnr 2021/00394 

Begäran om inlösen av fastighet på Gamla Stan 2:24 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 

Falköping Gamla stan 2:24. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 4 190 000 kr. 

Sammanfattning 

Falköpings kommun har fått in en begäran om att lösa in fastigheten Gamla 

Stan 2:24 som är planlagd som allmän plats - parkmark. Kommunen har 

enligt Plan- och bygglagen samt Expropriationslagen en skyldighet att lösa 

in sådana fastigheter. En marknadsvärdering av fastigheten har gjorts och 

ersättningen för fastigheten enligt köpeavtalet är marknadsvärdet uppräknat 

med 25 % enligt bestämmelserna i Expropriationslagen. Den totala 

ersättningen uppgår till 4 187 500 kronor. Kommunstyrelsens 

investeringsbudget innehåller inte någon post för förvärv av fastigheter. 

Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal mellan kommunen och 

fastighetsägarna samt att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens 

investeringsbudget för år 2022 med 4 190 000 kronor.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 33/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-30 

Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:24 

Värdering Gamla Stan 2:24  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 

 
            



 

Stadsbyggnadsavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Alexander Järkeborn   Mark- och exploateringsansvarig      alexander.jarkeborn@falkoping.se 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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 Kommunstyrelsen 

Begäran om inlösen av fastighet på Gamla Stan 2:24 

Förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 

Falköping Gamla stan 2:24. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 4 190 000 kr. 

Sammanfattning 

Falköpings kommun har fått in en begäran om att lösa in fastigheten Gamla 

Stan 2:24 som är planlagd som allmän plats - parkmark. Kommunen har 

enligt Plan- och bygglagen samt Expropriationslagen en skyldighet att lösa 

in sådana fastigheter. En marknadsvärdering av fastigheten har gjorts och 

ersättningen för fastigheten enligt köpeavtalet är marknadsvärdet uppräknat 

med 25 % enligt bestämmelserna i Expropriationslagen. Den totala 

ersättningen uppgår till 4 187 500 kronor. Kommunstyrelsens 

investeringsbudget innehåller inte någon post för förvärv av fastigheter. 

Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal mellan kommunen och 

fastighetsägarna samt att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens 

investeringsbudget för år 2022 med 4 190 000 kronor. 

Bakgrund 

Falköpings kommun fick den 29 september 2021 en begäran från 

fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:24 om att lösa in fastigheten. 

För fastigheten Gamla stan 2:24 gäller två detaljplaner. Dels Stadsplan del av 

Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella 

fastigheten i sin helhet som parkmark (se figur 1 nedan) dels Stadsplan del 

av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 från 1974 (se figur 2 nedan) 

som pekar ut del av den aktuella fastigheten som parkmark. 
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Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl, Gamla Stan 2:24 markerad i rött 

  

Figur 2 - Stadsplan del av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 Gamla Stan 2:24 markerad i 

rött  

Förvaltningens bedömning 

Enligt Expropriationslagens och Plan- och bygglagens bestämmelser har 

kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän 

platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:24 har begärt att kommunen 

ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande 

marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av 

auktoriserad värderingsman har genomförts. Utöver marknadsvärdet ska 

fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår 

ersättningen i detta fall till 4 187 500 kronor. 

Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:24 

och att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 

2022 med 4 190 000 kr. 

Finansiering 

Finansiering av inlösen av fastigheter ska i först hand ske genom 

kommunens investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inget 

budgeterat för inlösen av fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad 

budgetram för investeringar, i detta fall kommunstyrelsen. Enligt 

Expropriationslagen och Plan- och Bygglagen ska fastighetsägaren erhålla 

ytterligare inlösenersättning  med 25 % av marknadsvärdet. Denna del kan 
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komma att utgöra en driftskostnad för kommunen vilket kostnadsförs 

centralt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-30 

Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:24 

Värdering Gamla Stan 2:24 

Beslutet ska skickas till 

Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 

Fastighetsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Alexander Järkeborn 

Mark- och exploateringsansvarig 
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§ 73 Dnr 2021/00528252 

Förvärv av del av fastigheten Friggeråker 23:1 i 
Falköping 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

överenskommelse om fastighetsreglering samt nyttjanderättsavtal mellan 

Falköpings kommun och fastighetsägaren till Friggeråker 23:1. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 16 100 000 kr. 

Sammanfattning 

Skaraborg Logistic Center som ligger på Marjarps industriområde i 

Falköping har en positiv utveckling. Därför håller kommunen på att ta fram 

ett planprogram för den fortsatta utbyggnaden av området. Kommunen äger 

en del av den mark som ingår i planprogrammet men behöver förvärva 

ytterligare mark. En överenskommelse om att förvärva cirka 50 hektar mark, 

vilket motsvarar hälften av den mark som ingår i planprogrammet, har 

träffats med en av fastighetsägarna. I kommunstyrelsens investeringsbudget 

för år 2022 finns inga medel budgeterade för fastighetsförvärv. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen samt att medge 

tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2022 med 

16 100 000 kronor.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12 

Ansökan och överenskommelse mellan Falköpings kommun och 

fastighetsägaren till Friggeråker 23:1 undertecknad 2022-04-01 

Nyttjanderättsavtal mellan Falköpings kommun och fastighetsägaren till 

Friggeråker 23:1 undertecknat 2022-04-01 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 2022/00208 

Uppdrag om utredning gällande organisation för drift 
av skidanläggningen samt genomförande av 
koncessionsupphandling för camping och stugby  

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i 

samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag 

på organisation och budget för drift av skidanläggningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att genomföra en ny koncessionsupphandling för driften av 

Mössebergs Camping och Stugby under andra halvåret 2022. 

Reservation 

Fredy Neüman (S), Ingvor Bergman (S), Roger Lundberg (S) och Niclas 

Hillestrand (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans 

(S) yrkande. 

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 

Ingvor Bergman (S) har inkommit med följande protokollsanteckning. 

”Socialdemokraterna anser att dessa verksamheter har klara samordnings-

vinster, därför skall Mössebergs camping och stugby tillsammans med 

skidanläggningen vara kvar i kommunens organisation, enligt det förslag 

som den övergripande utredningen visade som gjordes 2018. Där betonades 

vikten av att se dessa anläggningar som en helhet ur främst två perspektiv, 

framtidens besöksnäring men också att falköpingsborna gynnas av ett sådant 

upplägg. Efter detta har vi antagit en arbetsmarknadsstrategi och vi ser att 

båda dessa verksamheter skulle kunna inrymma möjliga 

praktk/arbetsprövning/lönebidragsanställningar som på olika sätt kan 

utvecklas till meningsfulla arbeten i kommunens regi. ” 

Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) har inkommit med följande 

protokollsanteckning. ” Nu när vi har en Platåbergsenhet så tycker vi att det 

bästa för kommunen är att vi sköter alltihopa för att få en bra överblick över 

området. Särskilt nu när vi ska ta över driften av skidbacken. Detta kan bli en 

bra plats för folk som är i behov av arbetsträning, att vara ute i friska luften.” 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen 

genomfört en koncessionsupphandling av Skidbacke, Camping och Stugby i 

enlighet med kommunstyrelsens beslut i augusti 2020, § 112. Det inkom 

inga formella anbud under koncessionsupphandlingen, Förvaltningen har 

efter anbudstiden fört vidare diskussioner avseende entreprenaden med fem 

intressenter. Dock gav detta inte heller något resultat. 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar följande ”Socialdemokraterna yrkar att 

kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med kultur och 

fritidsförvaltningen och kompetens och arbetslivsförvaltningen utreda och ta 

fram ett förslag på organisation och budget för drift av skidanläggning och 

Mössebergs Camping och Stugby i egen regi.”                

Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till Ingvor Bergmans (S) yrkande.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

respektive Ingvor Bergmans (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Votering begärs.  

För att rösta i enlighet med arbetsutskottets förslag rösta ja. För att rösta i 

enlighet med Ingvor Bergmans (S) yrkande rösta nej.  

Med 7 ja-röster respektive 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstningslista § 75 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Roger Lundberg  X  

C Karola Svensson  X   

KD Dan Hovskär  X   

SD Jonas Larsson   X  

S Ingvor Bergman   X  

S Johanna Svensson   X  

M Sture Olsson  X   

L Annika Carp  X   

SD Marita Ljus   X  

S Niclas Hillestrand   X  

V Erik Kyrkander  X   

C Vanja Wallemyr  X   

M Ordförande Adam Johansson  X   
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 Summa 7 6  

 

  

 

Paragrafen skickas till  
 
Magnus Sundén, näringslivschef 
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen 
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 Kommunstyrelsen 

Uppdrag om utredning gällande organisation för drift 
av skidanläggningen samt genomförande av 
koncessionsupphandling för camping och stugby  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i 

samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag 

på organisation och budget för drift av skidanläggningen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att genomföra en ny koncessionsupphandling för driften av 

Mössebergs Camping och Stugby under andra halvåret 2022. 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen 

genomfört en koncessionsupphandling av Skidbacke, Camping och Stugby i 

enlighet med kommunstyrelsens beslut i augusti 2020, § 112. Det inkom 

inga formella anbud under koncessionsupphandlingen, Förvaltningen har 

efter anbudstiden fört vidare diskussioner avseende entreprenaden med fem 

intressenter. Dock gav detta inte heller något resultat. Mot bakgrund av det 

anförda anser förvaltningen att kommunstyrelsen bör ge kommunlednings-

förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen 

utreda och ta fram förslag på organisation och budget för drift av 

skidanläggningen. För driften av Mössebergs camping och stugby kan det 

vara lämpligt att gå ut med en ny koncessionsupphandling, snarlik den redan 

genomförda, någon gång under 2022. 

Bakgrund 

Under 2018 genomfördes en övergripande utredning om lämplig driftsform 

för Mössebergs Camping, Vandrarhem och Stugby respektive för 

Mössebergsbacken. Utredningen kom fram till att Mössebergs Camping och 

Stugby samt Mössebergsbacken borde ses som en helhet och på sikt drivas 

av samma huvudman, eftersom såväl framtidens besöksnäring som 

falköpingsborna fick antas gynnas av ett sådant upplägg.  

Vid den tidpunkt då utredningen presenterades drevs de nämnda 

anläggningarna av externa aktörer. Mössebergsbacken har arrenderats av 



 

  2(3) 

  

 

Falköping Alpin Ekonomisk förening (Falköping Alpin) alltsedan tidigt 

2000-tal, medan Mössebergs Camping, Vandrarhem och Stugby drevs av en 

extern aktör. Under de senaste åren har emellertid dessa förhållanden 

genomgått en drastisk förändring. Sedan januari 2019 har 

Näringslivsenheten kommunstyrelsens uppdrag att driva och förvalta 

Mössebergs Camping, Vandrarhem och Stugby, sedan dåvarande arrendator 

lämnat sitt åtagande i förtid. Under sommaren 2019 aviserade Falköping 

Alpin att de ville lämna sitt åtagande efter säsongen 2021-2022. Under 2021 

försåldes Vandrarhemmet till en privat aktör. 

I augusti 2020 beslutade kommunstyrelsen § 112, att ge kommundirektören i 

uppdrag att utreda möjligheten att anlita en extern aktör för driften av den 

samlade anläggningen. Kommundirektören överlät till näringslivschefen att 

genomföra utredningen. Denna rapport utgör en sammanfattning och ett 

bokslut över den nämnda utredningen. 

 

Utredningsarbetet 

Efter inledande kontakt med sakkunskap på området stod det klart att det 

samlade uppdraget lagligen och lämpligen borde upphandlas som 

tjänstekoncession. En arbetsgrupp med representanter från näringsliv, 

besöksnäring, fritid, ekonomi respektive upphandling/juridik formerades. 

Tillsammans tog gruppen fram ett anbudsunderlag vilket presenterades för 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021.  

Kärnan i detta underlag är ett avtalsutkast där entreprenör ska erlägga 

550 000 kronor/avtalsår + 8 % av bruttoomsättningen som ersättning för 

rätten att bruka anläggningarna, medan intäkterna ska komma direkt från 

tredje man – främst campinggäster och skipass kunder. I övrigt bär 

entreprenören självständigt såväl det praktiska som det ekonomiska 

verksamhetsansvaret. Kommunen åtar sig dock ett underhålls- och 

investeringsansvar, i synnerhet för den fasta egendomen, varför kravet på 

kapitalinsats är begränsat.  

 

Upphandlingen 

Därefter inleddes ett gängse upphandlingsförfarande, med annonsering i en 

databas som är tillgänglig för samtliga intresserade. För att öka intresset 

genomfördes därtill med stöd av kommunikatör en extra 

marknadsföringskampanj av anläggningen och entreprenaden. 

Pressmeddelanden skickades ut till ett flertal nyhetsredaktioner, en egen 

Facebook-kampanj med en Youtube-film av anläggningen genomfördes, 

liksom annonsering på branschaktörers hemsidor.  

Ett drygt 20-tal ekonomiska aktörer hämtade ut underlaget under 

annonseringstiden. Från flera aktörer inkom begäran om förtydliganden och 

ytterligare uppgifter vilket tydde på att upphandlingen hade väckt ett visst 

intresse hos flera seriösa intressenter. Inga anbud inkom emellertid under 

anbudstiden. 

Efter anbudstiden har gruppen fört vidare diskussioner avseende 

entreprenaden med fem intressenter. Dock gav detta inte något resultat. 

  

Förvaltningens bedömning 

Efter en omsorgsfullt genomförd upphandlingsprocess vilken marknadsförts 

brett och där anbudsförfarandet följts upp med kontakter med intressenter 
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som av en eller annan anledning inte lämnat anbud har gruppen inte funnit 

någon aktör som varit kvalificerad och beredd att gå vidare till 

slutförhandling. Både för besöksnäringens, föreningslivets och 

kommunmedlemmarnas del är det av stor vikt att anläggningarna drivs 

vidare. Mössebergsbacken är både kompetensmässigt och ekonomiskt en 

utmaning för varje entreprenör, inte minst med hänsyn till samtidens 

varierande snötillgång. I nuläget får det bedömas som ogörligt att hitta en 

extern aktör som vill överta driften för Mössebergsbacken, vare sig separat 

eller tillsammans med campingen.  Mössebergs Camping och Stugby skulle 

däremot sannolikt med framgång kunna läggas ut på extern entreprenör.  

  

Genom att separera anläggningarna från varandra frånhänder sig kommunen 

möjligheten att på sikt stärka värdena för den samlade anläggningen och 

göra denna mer attraktiv för en extern aktör. I nuläget är det dock svårt att 

ens på längre sikt föreställa sig ett scenario där en extern entreprenör kan 

driva skidanläggningen med ett positivt resultat. Detta gäller sannolikt 

oavsett om skidanläggningen drivs separat eller tillsamman med campingen.  

 

Mot bakgrund av det anförda anser gruppen att kommunstyrelsen bör ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med kultur- och 

fritidsförvaltningen utreda och ta fram förslag på organisation och budget för 

drift av skidanläggningen. För driften av Mössebergs camping och stugby 

kan det vara lämpligt att gå ut med en ny koncessionsupphandling, snarlik 

den redan genomförda, någon gång under 2022.  

Av 10 kap. 1 § kommunallagen framgår att kommunfullmäktige i kommuner 

får, om det inte framgår av lag eller annan författning att angelägenheten ska 

bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en 

kommunal angelägenhet till en juridisk person eller enskild individ.  

Finansiering 

Beslutet i sig föranleder inga kostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

Beslutet ska skickas till 

Magnus Sundén, näringslivschef 

 

 

Magnus Sundén 

Näringslivschef 
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§ 79 Dnr 2022/00158 

Revidering av avkastningskraven i ägardirektiven för 
Falköpings Hyresbostäder AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB. 

Jäv 

Fredy Neüman (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning 

I Falköpings kommuns ägardirektiv till Falköpings Hyresbostäder AB finns 

krav på att bolagets bostadsbestånd skall lämna en marknadsmässig 

avkastning. Förslaget är nu att revidera detta krav från att uppgå till lägst 4 

procent till: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara 

lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik 

för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-10 

Förslag till nytt ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige          



 

  Kommunledningsförvaltningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Revidering av avkastningskraven i ägardirektiven för 
Falköpings Hyresbostäder AB 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB. 

Sammanfattning 

I Falköpings kommuns ägardirektiv till Falköpings Hyresbostäder AB finns 

krav på att bolagets bostadsbestånd skall lämna en marknadsmässig 

avkastning. Förslaget är nu att revidera detta krav från att uppgå till lägst 4 

procent till: Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara 

lägst genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik 

för riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret. 

Bakgrund 

Nuvarande ägardirektiv reviderades genom ett arbete under 2019/2020 och   

antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun 24 februari 2020, § 30 

samt fastställdes av bolagsstämman den 15 april 2020. 

 

Vid ägardialogmöten med bolaget under 2021 har diskuterats möjligheten 

för bolaget att uppnå kravet på att direktavkastningen på bolagets fastigheter 

ska över tid uppgå till lägst 4 procent. Detta mot bakgrund av de ökade 

marknadsvärdena på fastigheterna.  

 

Nuvarande ägardirektiv punkt 3 lyder:  

 

”Ekonomi 

 

Bolaget ska eftersträva att av egen kraft höja soliditeten. Vid 

investeringsbeslut ska investeringens effekter på soliditet och belåningsgrad 

utifrån olika scenarios alltid beaktas i dokumentationen, dock kan andra mål 

än målet att höja soliditeten bedömas överväga vid beslutsfattandet. 

Belåningsgraden, dvs. lån till kreditinstitut jämfört med det marknadsvärde 
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på bolagets fastigheter som presenteras i not i årsredovisningen, får inte 

överstiga 60 %, utan att särskild information lämnas om detta till ägaren.  

Bolaget ska bedrivas så att bostadsbeståndet lämnar en marknadsmässig 

avkastning. Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst 

4 procent. Med över tid avses en period på fem år.   

Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftnetto/fastigheternas 

marknadsvärde.  

Driftnettot utgörs av hyresintäkter och andra intäkter förknippade med 

ägandet av fastigheterna med avdrag för bolagets samtliga utgifter för drift- 

och underhållskostnader (inklusive personalkostnader för fastighetsskötsel 

och fastighetsadministration).  

Fastigheternas marknadsvärde hämtas från notupplysning i bolagets 

årsredovisning. Om fastighet endast ägts under del av året ska korrigering 

ske med hänsyn till detta. 

Avkastning på eget kapital måste alltid överstiga genomsnittlig låneränta, 

detta är avgörande för bolagets konkurrensneutralitet. 

Bolaget ska till kommunen erlägga en avgift, borgensavgift, för de lån som 

kommunen borgar för. Avgiften, procent på borgensåtagandet, 

fastställs  årligen i samband med beslut om budget. Avgiften fastställs för 

respektive bolag dvs även för dotterbolag. Avgiften betalas årligen i 

efterhand senast 31 januari året efter det år avgiften belöper på. 

Bolaget ska till kommunen årligen dela ut det maximala belopp som tillåts 

enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun 

för att -till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital – användas till det 

ändamål för vars främjande bolagets bildats.” 

 

Vid ägardialogmöte den 15 oktober 2021 uppdrogs åt ekonomicheferna i 

kommunen och bolaget att komma med förslag på ändring av 

avkastningskravet till kommande möte. Vid mötet den 18 mars 2022 

presenterades 3 förslag på ändring av avkastningskravet. 

 

1. Fast procentsats (som vi har nu, 4 %) sänkning till 3 % 

2. Lägst genomsnitt Sveriges Allmännyttas statistik för jämförbara bolag. 

(året före)  

3. Lägst motsvarande Newsec minskat med 1 %, beaktat det 

allmännyttiga syftet. 

 

Mötet var enigt om att alternativ 2 var bäst.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 

ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB.    

”Bolaget ska bedrivas så att bostadsbeståndet lämnar en marknadsmässig 

avkastning. Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst 

4 procent.  Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst 

genomsnittlig direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för 
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riket för jämförbara bolag året före räkenskapsåret. Med över tid avses en 

period på fem år.”  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till att något beslut om 

finansiering behöver tas. Beslutet är en anpassning av den nuvarande 

ekonomiska verkligheten så att bolaget skall ha en rimlig möjlighet att uppnå 

avkastningskravet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-10 

Förslag till nytt ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB 

Beslutet ska skickas till 

Falköpings Hyresbostäder AB 

Adam Johansson, ombud 

Ingvor Bergman, ombudsersättare 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Sara Cronholm, kommunjurist 

 

 

Sara Cronholm  Magnus Fleischer 

Kommunjurist  Ekonomichef  

 



           Ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB         

  

                             
Falköpings Hyresbostäder AB (nedan kallat bolaget) är ett allmännyttigt, av Falköpings 

kommun helägt, bostadsaktiebolag. Dessa ägardirektiv anger ramar och villkor för 

verksamheten i bolaget och är antagna av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 30 

maj 2022 § X 24 februari 2020, § 30 samt fastställda av bolagsstämman den 2022-06-xx  15 

april 2020. 

  

 

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 
 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under 

kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommun-

styrelsen med stöd av delegationer utfärdade direktiv som kommunicerats till bolagets 

styrelse och VD, förutsatt att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i 

bolagsordningen, aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

eller annan lag eller författning. 

 

Förutom genom lag och författning regleras därmed bolagets verksamhet och bolagets 

förhållande till kommunen genom, 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 

c) av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv 

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

 

Genom ägardirektiven avser ägaren uppnå ett begränsat risktagande för bolaget samtidigt 

som syftet är att uppnå en ökad effektivisering genom samordning. Detta ska leda till 

förbättrat ekonomiskt utfall och en ökad samhällsnytta som ska komma invånarna 

tillgodo. Bolaget ska drivas av det kommunala ändamålet med verksamheten med hänsyn 

till kommunallagens bestämmelser samt på affärsmässiga grunder där speciallagstiftning 

så kräver. Bolaget ska vidare drivas på ett sätt som långsiktigt vårdar koncernens kapital 

och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär samt med 

hänsyn till det samhällsnyttiga uppdraget.  

 

Bolaget ska främja en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

perspektiv och i tillämpliga delar följa av kommunen för områdena fastställda 

policydokument, riktlinjer, planer och program. 

 

Bolaget har ett samhällsnyttigt uppdrag. Med samhällsnytta menas det kommunala 

uppdraget enligt kommunallagen, de särlagstiftningar som bolaget omfattas av samt de 

uppgifter och uppdrag som stipuleras i gällande bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Bolaget ska samverka tillsammans med ägarens övriga bolag och förvaltningar. 

 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv. 

 



 

2. Kommunens insyn och ledningsfunktion 
 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens 

ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär. 

Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter 

samråd med bolagets styrelse.  

 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte 

handlingar eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

        

Bolaget och dess dotterbolag ska, i tillämpliga delar, följa kommunens gällande policyer 

som har fastställts av fullmäktige. Detta under förutsättning att inte fullmäktige beslutat 

annat. Bolaget får anpassa kommunens policys till den egna verksamheten under 

förutsättning att dokumentets ursprungliga innebörd finns kvar.  

 

  

3. Mål och syfte med bolagets verksamhet 
 

Inriktning 

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utifrån ett allmännyttigt syfte främja 

bostadsförsörjningen i kommunen. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga 

principer.   

 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla bra bostäder samt lokaler inom 

Falköpings kommun. Bolaget ska bidra till kommunens övergripande mål och därigenom 

även bidra till ett hållbart samhälle. I detta ingår att: 

 

 medverka till att utveckla Falköping som en attraktiv bostadsort genom att skapa 

      sunda och trygga miljöer, 

 aktivt medverka till att förse bostadsmarknaden med bostäder, 

 aktivt arbeta med miljö och klimatfrågor, 

 bidra till ökad inkludering och mångfald både som hyresvärd och som arbetsgivare, 

 erbjuda ett prisvärt boende för alla,  

- ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, boendemiljö och 

servicenivå,    

- använda medborgardialog som verktyg i sitt planeringsarbete vid bostadsbyggande,  

- vara en socialt ansvarstagande hyresvärd samt ta ansvar för en rimlig del av 

kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper, 
 tillskapa och erbjuda hyresrätter i hela kommunen, inklusive yttertätorter, utifrån 

marknadens efterfrågan och bolagets affärsmässiga grund. 

 

Fastighetsbestånd 

 



Bolagets fastighetsbestånd och förvaltningsuppdrag ska ge optimala förutsättningar för att 

ge en kostnadseffektiv organisation och bra ekonomi.  

 

Inom ramen för vad som redovisas i föregående stycke äger bolaget rätt att 

förvärva/avyttra enstaka fastigheter. 

       

Ekonomi 

 

Bolaget ska eftersträva att av egen kraft höja soliditeten. Vid investeringsbeslut ska 

investeringens effekter på soliditet och belåningsgrad utifrån olika scenarios alltid beaktas 

i dokumentationen, dock kan andra mål än målet att höja soliditeten bedömas överväga 

vid beslutsfattandet. Belåningsgraden, dvs. lån till kreditinstitut jämfört med det 

marknadsvärde på bolagets fastigheter som presenteras i not i årsredovisningen, får inte 

överstiga 60 %, utan att särskild information lämnas om detta till ägaren.  

 

Bolaget ska bedrivas så att bostadsbeståndet lämnar en marknadsmässig avkastning. 

Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst 4 procent.  

Direktavkastningen på bolagets fastigheter ska över tid vara lägst genomsnittlig 

direktavkastning enligt Sveriges Allmännyttas statistik för riket för jämförbara bolag året 

före räkenskapsåret. Med över tid avses en period på fem år.   

 

Direktavkastningen definieras som fastigheternas driftnetto/fastigheternas marknadsvärde.  

Driftnettot utgörs av hyresintäkter och andra intäkter förknippade med ägandet av 

fastigheterna med avdrag för bolagets samtliga utgifter för drift- och underhållskostnader 

(inklusive personalkostnader för fastighetsskötsel och fastighetsadministration).  

Fastigheternas marknadsvärde hämtas från notupplysning i bolagets årsredovisning. Om 

fastighet endast ägts under del av året ska korrigering ske med hänsyn till detta. 

 

Avkastning på eget kapital måste alltid överstiga genomsnittlig låneränta, detta är 

avgörande för bolagets konkurrensneutralitet. 
 

Bolaget ska till kommunen erlägga en avgift, borgensavgift, för de lån som kommunen 

borgar för. Avgiften, procent på borgensåtagandet, fastställs  årligen i samband med beslut 

om budget. Avgiften fastställs för respektive bolag dvs även för dotterbolag. Avgiften 

betalas årligen i efterhand senast 31 januari året efter det år avgiften belöper på. 

 

Bolaget ska till kommunen årligen dela ut det maximala belopp som tillåts enligt lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falköpings kommun för att -till 

den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital – användas till det ändamål för vars 

främjande bolagets bildats. 
 

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och marknadsorienterade grunder under 

iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.  

 



Verksamheten ska drivas så affärsorienterat och affärsmedvetet att det åstadkommer 

effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala verksamheten i Falköpings kommun.  

 

5. Budget- och flerårsplan 
 

Bolaget ska årligen fastställa budget, arbetsordning och underhållsplan. Flerårsplan för de 

närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras, ska upprättas 

vad gäller planerade större investeringar. Dokumenten ska delges kommunstyrelsen senast 

1 februari varje år. 

 

 

6. Underlag för koncernredovisning 
 

Bolaget ska enligt tidsplaner för kommunkoncernens bokslutsarbete årligen tillhandahålla 

kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för att upprätta av kommunens 

årsredovisning enligt 11 kap. 19 § kommunallagen. 

 

 

7. Ägardialog 
Bolaget (styrelsens presidium och VD) och dess ägare (representerade av 

kommunstyrelsens arbetsutskott) ska årligen ha minst två dialogmöten utöver årsstämman 

där frågor som berör bolaget, bolagets relation med ägaren och bolagets ställning 

behandlas. Det ankommer på ägaren att kalla till dessa dialogmöten och ägaren ska även i 

samråd med representanter för bolaget svara för att dagordning med relevanta 

frågeställningar tas fram.  

                                

8. Informationsskyldighet 
 

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och har skyldighet att på 

uppmaning av kommunstyrelsens ekonomistab lämna de uppgifter om bolagets ekonomi 

som erfordras för kommunens tillsyn av bolagets ekonomi. 

 

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: 

 

a) protokoll från bolagsstämma 

b) delårsrapporter 

c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse  

 

Innehåller protokoll som ska, översändas till kommunen, sådan uppgift att bolaget inte är 

skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, äger bolaget utesluta 

uppgiften. Av till kommunen översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

 

9. Utlämnande av bolagets handlingar 
 



Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 

handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsordningen och Offentlighets- och 

sekretesslagen. 

 

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 

bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen. 

 

10. Suppleanters inträde 
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om suppleanten 

inte ersätter ledamot. Suppleant har dock inte rätt att delta i beslut. 

 

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. 

 

För närvarande suppleant gäller motsvarande tystnadsplikt som för ledamot.  

 

 

10. Instruktion för verkställande direktör 
 

Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer 

och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktioner för verkställande direktören. 

Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och 

vunna erfarenheter. 

 

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören ska anmäla de 

beslut som den verkställande direktören fattat för styrelsen. De anmälda besluten ska 

upptas i styrelseprotokollet. 

 

                     

11. Arbetsordning för styrelsen 
 

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 

 

 

12.  Förvaltningsberättelsens innehåll 
 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen – utöver vad aktiebolagslagen i detta 

avseende stadgar – redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 

det kommunala syftet med densamma. 

 

 

13. Revision  
 

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar – mot bakgrund av det 

kommunala syftet med bolagets verksamhet - pröva om denna utövats på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen 



ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot 

bakgrund av uppställda mål. 

 

 

14. Bolagsstyrningsrapport 

 
Bolaget ska årligen upprätta en särskild rapport (bolagsstyrningsrapport) som omfattar 

rapportering av hur bolagets verksamhet bedrivits inom ramarna för det kommunala 

ändamålet och de kommunala befogenheterna. Rapporten ska lämnas till 

kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.  

 

 

15. Ägardirektiv för dotterbolagen 
 

Moderbolaget Falköpings Hyresbostäder AB utfärdar ägardirektiven för dotterbolag med 

ägardirektivet för moderbolaget som grund.  

 

 

16. Arkivreglemente 
 

Falköpings kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndigheten är 

kommunstyrelsen i Falköpings kommun. 

 

 

17. Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar 
 

Bolaget ska tillämpa den för Falköpings kommun vid var tid gällande taxan för avskrifter, 

kopior m.m. för erhållande av allmänna handlingar. 

 

 

18. Extraordinär händelse och höjd beredskap 

 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, har Krisledningsnämnden rätt att överta hela eller 

delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig 

med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. I tillämpliga delar ska 

denna möjlighet till övertagande också gälla de kommunala bolagen. 

 

De kommunala bolagen ingår i kommunens krisorganisation. Vid en extraordinär händelse 

deltar bolaget i krisledningen och medverkar i förhållande till behov och resurser.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 80 Dnr 2022/00219 

Utökad borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1   Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad 

kommunal borgensram, såsom för egen skuld, för Hotellfastigheter i 

Falköping AB från 2,5 miljoner kronor till 12 miljoner kronor, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader.  

Sammanfattning 

Det av Falköpings kommun helägda Hotellfastigheter AB skall genomföra 

renoveringsåtgärder. Bolaget saknar likviditet och behöver låna för att 

finansiera ombyggnationen. Kommunen föreslås utöka borgen till 12 

miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-19 

Styrelseprotokoll från Falköpings Hotellfastigheter AB, 2022-02-24 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar på följande ändring av beslutspunkten. 

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad 

kommunal borgensram, såsom för egen skuld, för Hotellfastigheter i 

Falköping AB från 2,5 miljoner kronor till 12 miljoner kronor, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader.”     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Adam Johanssons (M) ändringsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Adam Johanssons 

(M) ändringsyrkande. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Kommunfullmäktige 

            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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 Kommunstyrelsen 

Utökad borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB 

Förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad 

kommunal borgensram för Hotellfastigheter i Falköping AB från 2,5 

miljoner kronor till 12 miljoner kronor. 

Sammanfattning  

Det av Falköpings kommun helägda Hotellfastigheter AB skall genomföra 

renoveringsåtgärder. Bolaget saknar likviditet och behöver låna för att 

finansiera ombyggnationen. Kommunen föreslås utöka borgen till 12 

miljoner kronor.  

Bakgrund 

Hotellfastigheter i Falköping AB, som är ett av Falköpings kommun helägda 

bolag, äger fastigheten Asagård 2 som inrymmer hotell- och 

restauranglokaler vilka förhyrs av Bräcke Diakoni. Styrelsen har vid 

styrelsemöte den 24 februari 2022 antagit en underhållsbudget uppgående till 

15 185 tkr avseende underhållsåtgärder avseende renovering badrum i 

hotellrum, ombyggnad kyl-och frysrum, fönsterbyte, och viss renovering i 

hotell- och konferensrum. Dessutom planeras fyra laddstolpar på 

parkeringen.  Bolagets likviditet uppgår till cirka 3-4 miljoner kronor och 

därför krävs ny finansiering med cirka 12 miljoner kronor för att genomföra 

beslutade underhållsåtgärder. Det finns pantbrev uttagna om 12 miljoner 

kronor men styrelsen förordar belåning med kommunal borgen vilket 

innebär att bolaget ansöker om en borgensram på minst 12 miljoner kronor 

från ägaren. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt kommunfullmäktiges antagna ”Policy för finansverksamheten” är 

beslut om borgen att anse som en fråga av principiell beskaffenhet varför 

beslutanderätten är förbehållen kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 

beslutar om en årlig borgensram till de kommunägda företagen.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2012, § 166 om kommunal 

borgen för Hotellfastigheter i Falköping AB på 2,5 mnkr. De nu planerade 
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åtgärderna kräver en finansiering med upplåning och kommunal borgen på 

12 mnkr.  

Höjningen av låneram för bolaget och borgensåtagande medför en viss 

finansiell risk för kommunen och dess invånare. Bolagets fastighet är dock i 

behov av renovering för att möjliggöra framtida intäkter i bolaget. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att bolagets framställan om 

utökad kommunal borgensram till 12 mnkr skall beviljas.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Borgensbeslut innebär inte något direkt finansieringsbeslut. Kommunen 

kommer att ta ut borgensavgift av bolaget. Borgensåtagande innebär dock 

alltid en viss finansiell risk för kommunen och dess invånare om bolaget inte 

kan fullfölja sina åtaganden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-19 

Styrelseprotokoll från Falköpings Hotellfastigheter AB, 2022-02-24 

Beslutet ska skickas till 

Styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 









 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-18 
 

 

  
 

 

§ 82 Dnr 2022/00124 

Ändring av verksamhetsområdet för Stenstorp gällande 
vatten, spillvatten och dagvatten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 

verksamhetsområdet för Stenstorp gällande vatten, spillvatten och 

dagvatten enligt tekniska nämndens förslag.     

2  Ändringen ska gälla från och med den 15 juni 2022. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden föreslår en utökning av verksamhetsområdet för 

Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten. Enligt 6 § lag om 

allmänna vattentjänster får kommunfullmäktige besluta om 

verksamhetsområde och vilka tjänster som ska tillhandahållas. Förvaltningen 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringen. 

Tekniska nämnden anger att utökning av verksamhetsområdena innebär 

kostnader för anslutning av en fastighet. Kostnaden finansieras dels genom 

anslutningsavgift för fastighetsägaren och dels genom VA-avdelningens 

investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11 

Tekniska nämndens beslut § 15/2022 

Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde (karta), 2022-

02-28  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 
            



 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av verksamhetsområdet för Stenstorp gällande 
vatten, spillvatten och dagvatten 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 

verksamhetsområdet för Stenstorp gällande vatten, spillvatten och 

dagvatten enligt tekniska nämndens förslag.     

2 Ändringen ska gälla från och med den 15 juni 2022.           

Sammanfattning  

Tekniska nämnden föreslår en utökning av verksamhetsområdet för 

Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten. Enligt 6 § lag om 

allmänna vattentjänster får kommunfullmäktige besluta om 

verksamhetsområde och vilka tjänster som ska tillhandahållas. Förvaltningen 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringen.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2022, § 15, att föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av verksamhetsområde 

gällande Stenstorp. 

Ett verksamhetsområde regleras i lagen om allmänna vattentjänster som ett 

geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhanda 

tjänster för vatten och avlopp. De vattentjänster som kommunen kan 

tillhandahålla inom verksamhetsområde är dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten. Inom ett verksamhetsområde kan en eller flera va-tjänster 

tillhandahållas.  

Den föreslagna ändringen innebär en utökning av redan befintligt 

verksamhetsområde för att verkställa detaljplaner och där va-huvudmannen 

bedömer att det finns behov av justering. 

Förvaltningens bedömning 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig 
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eller blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det 

verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 

ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 

tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 7 § 

samma lag framgår att av ett beslut om allmän va-anläggnings 

verksamhetsområde ska det framgå vilka fastigheter som 

verksamhetsområdet omfattar.  

Mot bakgrund av tekniska nämndens bedömning föreslår kommunlednings-

förvaltningen kommunfullmäktige att ändra verksamhetsområdet för 

Stenstorp gällande vatten, spillvatten och dagvatten enligt tekniska 

nämndens förslag. Ändringen ska gälla från och med den 15 juni 2022.  

Finansiering 

Tekniska nämnden anger att utökning av verksamhetsområdena innebär 

kostnader för anslutning av en fastighet. Kostnaden finansieras dels genom 

anslutningsavgift för fastighetsägaren och dels genom VA-avdelningens 

investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11 

Tekniska nämndens beslut § 15/2022 

Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde (karta), 2022-

02-28  

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Adela Kapetanovic, VA-chef  

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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§ 83 Dnr 2022/00181 

Upphävande av miljöpolicy 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

miljöpolicy antagen den 31 januari 2011, § 6 från och med den 15 juni 

2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade om miljöpolicy för Falköpings kommun i 

januari 2011. Policyn har tre fokusområden för att minska negativ 

miljöpåverkan: transporter, lokaler, mat. 

Den 28 juni 2021, § 76 beslutade kommunfullmäktige om en ny 

klimatstrategi för Falköpings kommun. Miljöpolicyns innehåll har flyttats 

över till klimatstrategin och miljöpolicyn bör därför upphävas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige           



 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Edvin Ekholm   Chef utveckling och processledning  edvin.ekholm@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Upphävande av miljöpolicy 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

miljöpolicy antagen den 31 januari 2011, § 6 från och med den 15 juni 

2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade om miljöpolicy för Falköpings kommun i 

januari 2011. Policyn har tre fokusområden för att minska negativ 

miljöpåverkan: transporter, lokaler, mat. 

Den 28 juni 2021, § 76 beslutade kommunfullmäktige om en ny 

klimatstrategi för Falköpings kommun. Miljöpolicyns innehåll har flyttats 

över till klimatstrategin och miljöpolicyn bör därför upphävas. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade om miljöpolicy för Falköpings kommun i 

januari 2011. Policyn har tre fokusområden för att minska negativ 

miljöpåverkan: transporter, lokaler, mat. 

Den 28 juni 2021, § 76 beslutade kommunfullmäktige om en ny 

klimatstrategi för Falköpings kommun. Strategin innehåller ett antal 

fokusområden, bland annat de tre som finns med i miljöpolicyn från 2011.  

Förvaltningens bedömning 

Miljöpolicyns innehåll med de tre fokusområdena har kort sagt flyttats över 

till klimatstrategin där de uppdaterats och kompletterats med fler 

fokusområden. Med anledning av ovanstående bedömer 

kommunledningsförvaltningen att miljöpolicyn, antagen den 31 januari 

2011, § 6 kan upphävas.    

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-13  

Beslutet ska skickas till 

Edvin Ekholm, Chef utveckling och processledning 

Anna-Karin Linder, administratör 

 

Edvin Ekholm 

Chef utveckling och processledning 
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Falköpings kommun 
 Granskning av äldreomsorgen  
 
 2022-02-14 

1 Sammanfattning 
Vi har av Falköping kommuns revisorer fått i uppdrag att granska äldreomsorg.   
Syftet med granskningen har varit att bedöma om äldreomsorgen styrs och bedrivs på 
ett sätt som säkerställer kvalitet i enlighet med politiska mål samt om nämnden 
bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån den nationella värdegrunden för 
äldreomsorgen. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att styrningen av 
äldreomsorgen bör stärkas. Då det saknas fastställda mål från socialnämnden, vad 
gäller äldreomsorgens verksamhet menar vi att det är svårt att säkerställa att 
äldreomsorgen styrs mot önskad riktning kvalitativt.  
Vår bedömning avseende värdegrundsarbetet är att det till viss del bedrivs 
ändamålsenligt dock kan arbetet stärkas bland annat vad gäller uppföljning att 
värdegrundsarbetet styrs mot önskat håll samt att det behöver tas fram en tydlig 
utbildningsplan kopplat till värdegrundsarbetet. 
Vi kan konstatera att 94 procent av brukarna inom hemtjänsten uppger att de är mycket 
eller ganska nöjda med den hemtjänst de får, helheten (år 2020). För de särskilda 
boendena uppger dock enbart 76 procent att de är mycket eller ganska nöjda med sitt 
särskilda boende. Nyckeltalet gällande helheten för särskilda boenden har minskat 
markant sedan år 2016 (från 89 procent 2016 till 76 procent 2020). Mellan år 2019 och 
2020 skedde den största minskningen vilket skulle kunna tillskrivas pågående 
pandemi. 
Inom ramen för arbetet med genomförandeplan ska individens önskemål hörsammas 
gällande delaktighet och inflytande så långt som möjligt. Vi kan dock konstatera att 
nöjdheten vad gäller hänsyn till åsikter och önskemål de senaste fem åren minskat. Då 
brukarnas inflytande och delaktighet enligt brukarundersökningen minskat 
rekommenderar vi, kopplat till den nationella värdegrunden, nämnden säkerställa att 
brukarnas inflytande och delaktighet inte fortsätter att minska. 
Vi ser positivt på att brukarna inom både hemtjänsten och de särskilda boendena har 
förtroende för all eller flertalet av den personal de möter. Däremot uppger endast 81 
procent av brukarna inom de särskilda boendena att de känner sig mycket eller ganska 
trygga med att bo på ett särskilt boende. Detta nyckeltal har minskat påfallande från 
2016 till 2020 (från 92 procent år 2016 till 81 procent år 2020). Det är av största vikt att 
brukarna känner sig trygga i sitt hem (särskilda boende), därför uppmanar vi nämnden 
att följa och stärka utvecklingen av hur brukarna inom särskilda boenden upplever 
tryggheten nogsamt.   
Falköpings kommuns äldreomsorg har under de senaste tre åren (2019–2021) haft en 
betydande personalomsättning vilken enligt uppgift bland annat beror på pandemin. 
Utifrån vår erfarenhet är dock vår bedömning att det varit nog så stora svängningar 
som behöver följas nogsamt för att säkra kompetensförsörjningen framgent. Vi 
rekommenderar därför nämnden att nogsamt följa och analysera 
personalkontinuitetsutvecklingen och vidta åtgärder för att bromsa 
personalomsättningen.   
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— stärka äldreomsorgens styrning (avsnitt 4.2.1) 
— fastställa mål för äldreomsorgens verksamhet och därmed en uttalad politisk 

ambitionsnivå (avsnitt 4.2.1) 
— tydliggöra uppföljning av den nationella värdegrunden (avsnitt 4.3.1) 
— att styra mot och följa upp en tydlig värdighetsgaranti som är specifikt för den egna 

kommunen är enklare än att styra mot och följa upp en generell värdegrund. Därför 
rekommenderar vi att en lokal värdighetsgaranti fastställts (avsnitt 4.3.1) 

— ta fram en utbildningsplan kopplat till arbetet med värdegrund (avsnitt 4.3.1) 
— säkerställa brukarnas inflytande och delaktighet (avsnitt 4.4.3) 
— säkerställa att brukarna inom de särskilda boendena känner sig trygga (avsnitt 

4.4.4) 
— säkerställa att regelbundna egenkontroller genomförs i syfte att minimera riskerna 

för bristande uppföljning och verkställighet av genomförandeplanerna inom ramen 
för IBIC metodstöd (avsnitt 4.4) 

— följa och analysera personalkontinuitetsutvecklingen och vidta åtgärder för att 
bromsa personalomsättningen (avsnitt 4.5) 

— säkerställa samt kontinuerligt följa upp att rutinerna för utbildning av vikarier och 
nyanställda efterlevs (avsnitt 4.5.3) 
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2 Bakgrund 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens 
förmåga att styra, leda och följa upp äldreomsorgsverksamheten med fokus på 
brukarperspektivet. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om äldreomsorgen styrs och bedrivs på ett sätt 
som säkerställer kvalitet i enlighet med politiska mål samt om nämnden bedriver ett 
ändamålsenligt arbete utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. 
Följande revisionsfrågor har besvarats: 

— Vilka mål och uppdrag har fullmäktige och socialnämnden ställt upp för 
verksamheten avseende äldreomsorgen?  

— Finns det en tillräcklig styrning och uppföljning av värdegrundsarbetet inom 
äldreomsorgen? 

— Hur säkerställs att brukarnas individuella behov ligger till grund för planeringen av 
de dagliga insatserna?  

— Vilka värdighetsgarantier och kvalitetsdeklarationer har nämnden fastställt? 
— Har de lokala värdighetsgarantierna och kvalitetsdeklarationerna implementerats? 
— Genomförs en uppföljning av uppfyllelsen och implementeringen av de lokala 

värdighetsgarantierna och kvalitetsdeklarationerna? 
— Sker kompetensutveckling kopplat till värdegrundsarbetet? 
— Hur arbetar nämnden med brukarperspektivet (säkerställande av bemötandefrågor 

både för brukare och anhöriga)? 
— Har nämnden säkerställt delaktighet och inflytande hos brukarna? 
— Hur upplever brukarna bemötande, delaktighet, integritet och självbestämmande? 
— Hur ser resultatet ut från öppna jämförelser vad avser bemötande, 

delaktighet/inflytande, påverka tid, måltider, möjligheter till aktiviteter, trygghet och 
förtroende? 

— Hur ser bemanningen ut inom äldreomsorgen? Personalomsättning?  
— Hur ser utbildningsnivån ut bland de anställda? Hur många har särskild utbildning 

gällande demens?  
— Vilken utbildning erhåller nyanställda samt vikarier?  
— Vilka krav ställs i samband med rekrytering av vikarier?  
— Hur ser personalkontinuiteten ut inom hemtjänsten? Genomförs något arbete i syfte 

att minimera antalet arbetstagare som arbetar med varje enskild brukare? Finns 
någon statistik som gör att personalkontinuiteten kontinuerligt kan följas upp? 

— Har nämnden genomfört några vårdtyngdsmätningar under 2021? På vilket sätt 
används resultatet av dessa mätningar? 
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Granskningen avser äldreomsorgen inom socialnämndens verksamhetsområde. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Socialtjänstlagen 
— Tillämpbara interna styrande och stöttande dokument 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument så som budget med plan, socialnämndens 
verksamhetsplan, protokoll, kvalitets- och säkerhetsberättelser etc. 

— Intervjuer/avstämningar med socialnämndens presidium, socialchef, biträdande 
socialchef, verksamhetschef för hemstöd, verksamhetschef för äldreboende, 
enhetschefer för hemtjänst samt enhetschefer för äldreboende.  

— Falköpings kommuns nyckeltal har jämförts över tid men även i vissa fall med riket, 
kommungruppen mindre stad/tätort (vilken Falköping ingår i) samt Västra Götalands 
läns kommuner. Öppna jämförelser samt Kolada (brukarundersökning) har använts 
vid jämförelse.   

I rapporten används genomgående de nationella databaserna Öppna jämförelser och 
Kolada (brukarundersökning och omsorgspersonal). Vår intention i rapporten är inte att 
jämföra de olika verksamheterna hemtjänst och särskilt boende med varandra 
(Socialstyrelsen uppmanar generellt att inte jämföra olika verksamheter med varandra). 
Däremot illustreras hemtjänsten och särskilda boendens specifika områden så som 
bemötande, trygghet etc. i samma tabell/diagram etc. 
Syftet med Öppna jämförelser är att kommuner och regioner ska kunna använda data 
för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera 
verksamheten.1 
Öppna jämförelser 

Nedan i rapporten beskrivs resultatet från Öppna jämförelser (år 2020) och 
brukarundersökningen över tid (åren 2016 – 2020) för nyckeltalen; helhetssyn, påverka 
tid, bemötande, hänsyn till åsikter och önskemål, trygghet och förtroende för både 
hemtjänsten och särskilt boende. För särskilt boende redogörs även för nyckeltalen 
möjlighet till aktiviteter och måltider.  
Tabellerna i Öppna jämförelser som beskrivs är färgad med grönt, gult och rött. Grönt 
betyder att kommunvärdet på indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med 
bäst värde i förhållande till övriga kommuner. Rött får de 25 procent av kommunerna 
med sämst värde och gult får de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. I 
tabellhuvudet presenteras högsta och lägsta kommunvärde samt medelvärde och 

 
1 https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser  

https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser
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median. Av bilaga A framgår en sammanställning över samtliga nyckeltal i Öppna 
jämförelser år 2020. 
Kolada (brukarundersökning) 

Brukarundersökning/brukarbedömning beskriver hur många procent av brukarna som 
exempelvis uppgett att de är mycket eller ganska nöjd med hemtjänsten/särskilda 
boendet de senaste fem åren.  
 
 
Rapporten är faktakontrollerad av socialchef, biträdande socialchef samt 
verksamhetschefer för hemstöd och äldreboende. 
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3 Lagstiftning och föreskrifter 
Nationell värdegrund 

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande (värdegrund)”, (5 kap. 4§ Socialtjänstlagen, SoL).  
Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse om värdegrund inom äldreomsorgen i 
kraft (SoL 2001:453). Förarbetena till bestämmelsen finns i regeringens proposition 
Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116). Socialtjänstens omsorg om äldre ska 
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt iv och känna välbefinnande 
(värdegrund) vilket framgår av SoL (5 kap. 4 § första stycket).  
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i 
socialtjänstlagen. 
En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en 
verksamhet. Den tydliggör värderingar och kan ses som ett etiskt förhållningssätt som 
ska fungera som ett stöd för alla medarbetare i deras arbete. För att en värdegrund ska 
kunna vara ett sådant stöd behöver den också bli konkret – värdegrunden visar 
inriktningen och i det dagliga arbetet måste den rent praktiskt påverka tankar och 
handlingar.2 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens 
omsorg om äldre innehåller rekommendationer för tillämpningen av 5 kap. 4 § första 
stycket SoL De allmänna råden ska vägleda verksamheterna och bidra till en enhetlig 
tillämpning av värdegrunden. Huvudsyftet är att detta ska bidra till att äldre personer får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  
Ledningssystem 

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete framgår att;  
”Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.”3 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet. 
  

 
2  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2012-
2-27.pdf 
3 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-
allmanna-rad/2011-6-38.pdf  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2012-2-27.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2012-2-27.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf
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4 Resultat av granskningen 
4.1 Organisation 

 

 
Källa: Socialnämndens verksamhetsplan 2021–2023 

Ansvarig för hela socialtjänstens verksamhetsområde är socialnämnden. För 
förvaltningens samtliga verksamheter är socialchef högst ansvarig. Socialchefen har 
även en stödfunktion i biträdande socialchef och det finns en förvaltningsgemensam 
administration för att stödja förvaltningens verksamheter. 
Socialnämndens verksamhetsområden är uppdelad i fyra verksamhetsområden, 
Äldreboende, Hemstöd, Funktionsnedsättning samt Myndighet och hälso- och 
sjukvård.  
All myndighetsutövning är lokaliserad i verksamheten Myndighet och hälso- och 
sjukvård. De övriga verksamheterna verkställer det bistånd som beviljats av 
myndighetsutövarna. Inom ramen för verksamheten finns också förebyggande 
verksamheter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt biståndsbeslut.   
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4.2 Styrande dokument 
Mål 2021 - 20234 

Kommunfullmäktig i Falköping har beslutat om följande fyra övergripande mål för hela 
kommunen; 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 
2. Skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping  
3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas  
4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning. 
Kommunfullmäktige har inte fastställt några specifika mål för socialnämndens 
verksamhetsområde.  

Socialnämndens verksamhetsplan5 
Enligt socialnämndens verksamhetsplan har nämnden möjlighet att utifrån 
kommunfullmäktiges fyra mål bryta ner de övergripande målen till nämndspecifika 
delmål. Socialnämnden arbetar enligt verksamhetsplanen med två av de fyra mål 
kommunfullmäktige fastställt, dessa är;  
-Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  
-Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning.    
Kopplat till kommunfullmäktiges mål Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping har socialnämnden beslutat om följande: 

— Förebyggande insatser barn och unga, 
— Etablering på arbetsmarknaden och goda boendevillkor, 
— Frivilliga i verksamheten, 
— Delaktighet och bemötande.  
Kopplat till kommunfullmäktiges mål Kommunens organisation ska vara utvecklande 
och förnyande med en tillitsbaserad styrning har nämnden beslutat om: 

— Utveckla relationer som kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, 
— Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart Falköping, 
— Internt miljöansvar, 
— En lärande och utvecklande verksamhet,  
— Systemeffekter i verksamheterna, 
— Verksamheterna är till för kommuninvånarna. 

 
4 KF, 2020-10-26 § 159 
5 SN, 2020-12-09 § 122 
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Verksamhetsplanen ska vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål 
och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen 
syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden 
råder över.  

4.2.1 Iakttagelser  
Socialnämnden har inte ställt upp några specifika mål för äldreomsorgen. Enligt 
Socialnämndens verksamhetsplan har socialnämnden två särskilda mål, dessa gäller 
dock inte för äldreomsorgen. 
Socialnämndens presidium uppgav att styrning av äldreomsorgen bland annat sker via 
lagstiftningen så som Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HLS), 
den nationella värdegrunden samt vid jämförelser med andra kommuner. Uppföljning 
av nämndens styrning sker enligt uppgift i huvudsak en gång per år via Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen (se avsnitt 4.3, 4.4). 
Verksamhetsföreträdare ansåg att en stor del av socialnämndens verksamhet regleras 
av lagstiftning för äldreomsorgen. I lagstiftningen finns enligt uppgift flera paragrafer 
som reglerar mål och uppdrag exempelvis portalparagrafen, som anger det 
övergripande målet för socialtjänsten. Nedan beskrivs portalparagraf enligt 
Socialtjänstlagen (1 kap. 1§);  
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas, ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt 
deltagande i samhällslivet.” 

Kopplat till de två mål som socialnämnden arbetar efter, Skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping samt Kommunens organisation ska vara utvecklande och 
förnyande med en tillitsbaserad styrning, har verksamheten för särskilt boende arbetat 
fram egna mål för verksamheten. Målen har brutits ner till aktiviteter på avdelningsnivå. 
Dessa mål redovisas inte specifikt till nämnden däremot ingår de i den 
verksamhetsberättelse som område äldreboende levererar årligen. Dock uppgavs att 
de inte arbetat aktivt med dessa mål under pandemin. Vid intervju med 
verksamhetsföreträdare framkom att ”i de bästa av världar borde nämnden fastslå mål 
för verksamheten”. 

4.2.2 Kommentarer och bedömning  
Vi konstaterar att socialnämnden inte har fastställda mål, vad gäller äldreomsorgens 
verksamhet. Vid intervjuer framkom att nämnden lutade sig bland annat mot 
lagstiftningen så som SoL och HSL samt att styrning av verksamheterna genomfördes 
efter portalparagrafen. 
Om verksamheten ska styras mot exempelvis portalparagrafen är vår bedömning att 
det tydligt måste framgå av nämndens styrdokument. Detta för att tydliggöra vilken 
riktning äldreomsorgen i Falköping har/ska ha och därmed kunna följa upp att arbetet 
går mot beslutad riktning. Vi bedömer att det idag saknas en politisk uttalad 
ambitionsnivå för äldreomsorgens verksamhet, då det saknas tydligt uttalade mål. Vi 
rekommenderar socialnämnden att fastställa specifika mål kopplat till äldreomsorgen. 
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4.3 Värdegrundsarbete 
Kvalitetsgarantier - Värdighetsgaranti 

Kvalitetsgaranti/kvalitetsdeklaration beskriver vad medborgarna kan förvänta dig av en 
tjänst som kommunen erbjuder. En kvalitetsdeklaration är ett "kvitto" där brukare, 
politiker och tjänstepersoner skriftligen blir överens om vad som gäller för en kommunal 
tjänst. Kvalitetsdeklarationer visar vad brukaren kan förvänta sig av kommunens 
tjänster så som exempelvis bemötande, stöd och omsorg dvs. en tjänstegaranti. 
En värdighetsgaranti syftar till att tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de 
äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de behöver äldreomsorg.  

4.3.1 Iakttagelser  
Under 2013 genomfördes en större översyn av Falköpings dåvarande 
kvalitetsgarantier. Ett arbete genomfördes i samverkan med brukare, anhöriga, 
representanter från pensionärsorganisationer, politiker och andra intressenter. Syftet 
med översynen vara att tydliggöra för medborgarna vad de kunde förvänta sig av 
äldreomsorgen och därmed ge ett mervärde för de enskilda som var i behov av 
äldreomsorg. Utifrån denna översyn beslutade socialnämnden år 2013 om 
värdighetsgarantier för äldreomsorgen och hemtjänsten.  
I och med implementeringen av värdighetsgarantierna riktades det stort fokus på att 
arbeta med värdegrunden inom äldreomsorgens verksamheter.  
Upphävande av värdighetsgarantier 
Värdighetsgarantierna avskaffades år 20206, av socialnämnden, eftersom de ansågs 
bidra till prioriteringskonflikter/intressekonflikt/vara kontraproduktiva. Ett exempel där 
det uppstod prioriteringskonflikter uppgavs finnas inom myndighetsutövningen enligt 
verksamhetsföreträdarna. En god kvalitet inom myndighetsutövningen innebär 
rättssäker och likvärdig handläggning. Värdighetsgarantierna utlovade handläggning 
inom en viss tid. För att leva upp till värdighetsgarantierna framkom att 
biståndshandläggarna därför prioriterat att färdigställa utredningar inom den utlovade 
handläggningstiden, framför att inhämta tillräckligt med underlag för att kunna fatta 
rättssäkra beslut. På så vis kunde värdighetsgarantierna bidra till en sämre kvalitet i 
myndighetshandläggningen eftersom besluten kunde bli mer godtyckliga. 
Inom äldreboendena kunde intressekonflikter uppstå exempelvis i de fall anhöriga ville 
att brukarens utevistelse skulle öka, samtidigt som brukaren själv framfört att denne 
inte vill gå ut. Brukare som inte är intresserade av utevistelse riskerade då att få sina 
intressen tillgodosedda i andra hand eftersom garantin prioriterades framför annat. 
Inom hemtjänstens verksamhetsområde uppgavs att de använde garantierna i 
konkurrenssyfte för att förmedla kvalitetsarbetet gentemot potentiella och aktiva 
brukare.  
Den uppföljning som gjordes av värdighetsgarantiernas funktion visade att dessa i flera 
avseenden kommit att snarare orsaka grund för kvalitetsbrist än att säkra kvaliteten i 

 
6 SN 2020-03-18 §35 
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äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna ansågs i utvecklingsarbetet förlorat sin relevans 
och att de enbart användes aktivt av avdelningen hemtjänst. Det uppgavs finnas andra 
mer flexibla möjligheter för hemtjänsten att föra ut sitt kvalitetsarbete till potentiella och 
aktiva brukare.  
Risk för bristande handläggning och minskad brukarcentrering gjorde enligt 
verksamhetsföreträdare att värdighetsgarantierna i praktiken inte fått den verkan som 
avsågs när dessa togs fram och beslutades.  
Arbete med värdegrund idag 

Vid intervjuer uppgavs att värdegrundsarbetet är en naturlig del av det dagliga arbetet 
och att det inte förändrats något i arbetssätt sedan värdighetsgarantierna avskaffades.  
Styrningen av värdegrundsarbetet sker nu enligt verksamhetsföreträdare genom den 
nationella värdegrunden (avsnitt 3 ovan) för äldreomsorgen, riktlinjer och rutiner för 
verksamheten (så som Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen7 
och Rutin Handläggning av ärenden vid biståndsenheten8 etc.), ledningssystem för 
kvalitet (avsnitt 3 ovan) samt genom samtal på arbetsplatsträffar och 
verksamhetsmöten.  
Verksamheterna arbetar idag utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. I 
exempelvis varje lägenhet på äldreboenden finns en informationspärm där broschyren 
”Äldreomsorgens nationella värdegrund” finns. Denna broschyr går kontaktpersonen 
igenom med anhöriga/brukare vid inflyttning samt i avstämningssamtal. 
De intervjuade framhöll att det ständigt måste vara fokus på värdighetsfrågorna i det 
arbete som genomförs.  
Uppföljning av värdegrundsarbetet 

Uppföljning av värdegrundsarbetet sker genom:  

— Synpunktshantering i DF Respons,9 
— Avvikelsehantering, 
— Utredningar och anmälningar enligt Lex Maria, 
— Rapporter, utredningar och anmälningar enligt Lex Sarah, 
— Regelbundna uppföljningar av kvalitet i respektive ledningsgrupp, 
— Nationella brukarundersökningar i hemtjänst och särskilt boende för äldre, 
— Nationella kvalitetsdata exempelvis KKiK (Kommunens kvalitet i korthet),  
— Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, där kvalitetsdata samlas årligen. I 

samband med att kvalitetsbokslutet beslutas av nämnden brukar nämnden ha en 
heldag för diskussion och uppföljning. 

Generellt uppgavs uppföljning de senaste åren inte genomförts i samma utsträckning 
som innan pandemin och med detta följer att insynen i verksamheterna varit mindre 

 
7 SN 2020-02-19 § 24 
8 Rutin, 2016-11-01, senast reviderad 2020-10-02 
9 DF Respons är ett systemverktyg som används för synpunkthantering inom hela Falköpings kommun 
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under denna period. Vad gäller uppföljningen menade företrädare för verksamheten att 
det krävs ett arbete för att komma tillbaka till samman nivå av uppföljning som innan 
pandemin. Längre tillbaka i tiden, runt 2012-2013, åkte fokusgrupper ut till exempelvis 
de särskilda boendena för att prata med brukarna. Vilka boenden som valdes ut för 
dessa träffar baserades bland annat på om det särskilda boendet fått klagomål på sig. 
Nämnden fick enligt uppgift via en särskild redovisning ta del av fokusgruppens 
iakttagelser och resultat.  
Kompetensutveckling 
Kompentensutveckling sker enligt verksamhetsföreträdare kontinuerligt. Varje termin 
får de utsedda kontaktpersonerna utbildning kopplat till uppdraget kontaktperson.  
Under hösten 2021 har all personal inom hemtjänst och särskilt boende gått en 
utbildning i ”Etik, kommunikation och bemötande i vården”. Utbildningen arrangerades 
av vuxenutbildningen. 

4.3.2 Kommentarer och bedömning  
Vi konstatera att det saknas lokalt fastställda värdighets- eller kvalitetsgarantier för 
äldreomsorgen i Falköping.  
Vid implementeringen av den nationella värdegrunden genomfördes stora 
utbildningsinsatser runt om i Sverige. Medarbetarna i kommunsektorn fick information 
och utbildning inom värdegrundsområdet. Det är av stor vikt att hålla sig ajour inom 
värdegrundsområdet. Vi ser positivt på att samtlig personal inom hemtjänsten och de 
särskilda boendena under hösten 2021 gått en utbildning som kan anses koppla an till 
värdegrundsarbetet. Utöver de lokala riktlinjerna och rutiner som finns för 
verksamheten, ledningssystem, samtal på arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten 
uppfattar vi att det inte finns någon systematisk plan för hur äldreomsorgen ska hålla 
värdegrundsarbetet levande. För att styra och få upp värdegrundsarbetet på agendan 
och hålla arbetet med värdegrund ständigt aktuellt och levande rekommenderar vi att 
ta fram en tydlig utbildningsplan för berörda medarbetare.   
Den nationella värdegrunden är övergripande och generell och därmed inte lika tydligt 
utformad som lokala värdighetsgarantier kan vara. Att styra mot och följa upp en tydlig 
värdighetsgaranti som är specifikt för den egna kommunen är enklare än att styra mot 
och följa upp en generell värdegrund. Därför rekommenderar vi att socialnämnden 
fastställer en lokal värdighetsgaranti. Som tidigare nämnts syftar värdighetsgaranti 
till att tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de äldre och deras 
anhöriga kan förvänta sig när de behöver äldreomsorg.  
Vidare är vår bedömning att uppföljning av värdegrundsarbetet kan tydliggöras. Idag 
följs värdegrundsarbetet upp genom ett antal olika moment dock saknas det ett 
helhetsgrepp för att kunna fastslå att värdegrundsarbete styrs mot önskat håll. 
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4.4 Brukarperspektivet  

Iakttagelser brukarens behov   
Bedömning av den enskildes individuella behov sker enligt uppgift via den utredning 
som genomförs i samband med ansökan av insatser. Beslutet utgår från de individuella 
behoven och konkretiseras genom ett uppdrag till verksamheten. Verksamheten 
upprättar därefter en genomförandeplan tillsammans med brukaren och, om de så 
önskar, anhöriga eller företrädare såsom gode män. Genomförandeplaner ska enligt 
rutin följas upp två gånger per år eller vid förändringar av behov. Enhetschef är 
ansvarig för att uppföljning sker. Via uppföljning fångas brukarnas behov och önskemål 
upp och genomförs därefter i praktiken.  
När genomförandeplanen är uppdaterad görs ändringar i de särskilda boendenas 
arbetssätt så kallat genomförandeplan i praktiken. Genomförandeplan i praktiken är ett 
sätt att planera brukarnas insatser utifrån personalens arbetstid. Utförs inte en insats 
görs avvikelse i den sociala dokumentationen.  
Varje brukare tilldelas en kontaktperson som har ett huvudansvar för en fungerande 
kommunikation mellan verksamhet och brukare/anhöriga/företrädare. 
Det sker ingen uppföljning av att genomförandeplanerna följs upp på nämndnivå.  
I samband med att en brukare flyttar in på ett särskilt boende gås rutinen 
Riskbedömning belastningsergonomi igenom. Genom rutinen bedöms exempelvis vilka 
medicinska insatser brukaren måste ha, vilka mentala och kognitiva funktioner 
brukaren har, av- och påklädning av brukaren etc. Därefter gås rutinen igenom två 
gånger per år. Om det vid genomgång av rutinen visar sig att brukaren behöver 
ytterligare hjälp alternativt att brukaren blivit bättre korrigeras exempelvis bemanningen 
utifrån detta. Personalen arbetar enligt verksamhetsföreträdare utifrån de processer 
och rutiner som finns beskrivna i ledningssystemet för kvalitet, exempelvis 
Äldreboendeprocessen10.  
Förvaltningen använder den strukturerade metoden IBIC (Individens behov i centrum11) 
som syftar till att säkerställa att både utredning, beslut och genomförande sker utifrån 
den enskildes behov. 
Både särskilda boenden och hemtjänst arbetar med team-träffar där de olika 
professionerna (så som omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut, 
sjuksköterska och enhetschef) träffas regelbundet och går igenom behov och planering 
kring den enskilde brukaren. Inom verksamheten särskilt boende sker team-träffarna 
minst två gånger per år och inom hemtjänsten en gång per år. Inom hemtjänsten har 

 
10 Äldreboendeprocessen (ÄBO-processen) beskriver visuellt de olika stegen från beslut om boendeplats 
till avslut. ÄBO-processen är klickbar för att komma till användbara dokument så som 
rutiner/riktlinjer/föreskrifter/lagar samt vem som är ansvarig för respektive aktivitet. 
11 IBIC, används som ett gemensamt synsätt och språk för att beskriva och dokumentera personens 
behov, resurser, mål och resultat. Det gemensamma synsättet och språket som används av både 
handläggare och utförare utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa, ICF. Med IBIC beskriver socialtjänsten individers behov på ett likvärdigt sätt i 
hela landet. 
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de även en så kallad ”brukartimme” varje dag, under denna timme diskuteras i 
förekommande fall den enskildes behov. 
Samtliga brukare, både inom särskilda boenden och i hemtjänst, har tilldelats en 
kontaktperson. I kontaktpersonens uppdrag ingår att följa brukarens behov. 
Kontaktpersonen har även ett huvudansvar för en fungerande kommunikation mellan 
verksamhet och brukare/anhöriga/företrädare. 
Anhöriga 

Anhörig deltar oftast vid upprättande av genomförandeplan. De anhöriga har framför 
allt i pandemitider fått kontinuerlig information, beroende på vilken situation som 
uppstått, om den anhöriga. Vid intervju framkom att det kan uppstå ett dilemma då 
anhöriga vill en sak medan brukaren inte vill samma sak. Exempelvis att anhöriga vill 
att deras mamma ska gå ut men brukaren själv inte vill gå ut.  
Anhöriga kontaktas även när det skett en Lex Sara anmälning eller när det kommit 
signaler eller avvikelser om att det inte fungerar tillfredsställande för brukaren.   

4.4.1  Kommentarer och bedömning  
Vi kan konstatera att nämnden använder sig av den strukturerade metoden IBIC som 
syftar till insatser ska ske utifrån brukarnas individuella behov. IBIC metodstöd syftar till 
att formulera nuläge och mål, med fokus på de individuella behoven. 
Att den strukturerade metoden IBIC används är positivt. Vi konstaterar att 
genomförandeplanerna är ett centralt ”verktyg” för att arbeta med brukarperspektivet 
på många plan, med fokus på individens behov och önskemål. En genomförandeplan 
ska vara en försäkran att den boende får rätt hjälp/stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt. 
Förvaltningen bör därmed genomföra regelbundna egenkontroller i syfte att minimera 
riskerna för bristande uppföljning och verkställighet av genomförandeplanerna. 
Nämnden ska delges resultatet av genomförda egenkontroller.    
Det sker regelbundna team-träffar där professioner kopplat till respektive brukare ingår. 
På dessa träffa behandlas behov, återkoppling och planering kring den enskilde 
brukaren och hens insatser. En viktig funktion för brukaren är hens kontaktperson, 
vilken även deltar på team-träffarna. I kontaktpersonens uppdrag ingår att följa 
brukarens behov och hålla kontakt med anhöriga. 

Iakttagelser bemötande 
Brukarperspektivet kopplat till bemötandefrågor säkerställs enligt intervjuer med 
verksamhetsföreträdare huvudsakligen genom genomförandeplanen.  
Uppföljning och förbättringsarbete kopplat till bemötande sker på flera nivåer. 
Bemötande följs upp genom synpunktshaneringen, avvikelsehantering och nationella 
brukarundersökningen för äldreomsorgen. 
Vid varje synpunkt och avvikelse görs en bedömning om förändringar behöver 
genomföras och en eventuell plan för förbättring på den enhet som avvikelsen avser. 
Det är ett lokalt förbättringsarbete som kan leda till direkta förändringar i rutiner och 
arbetssätt. Vid nya rutiner och arbetssätt tar respektive enhetschef med sig 
förbättringar till respektive ledningsgrupp för spridning till övrig verksamhet. 
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Socialt ansvarig samordnare (SAS) och verksamhetsutvecklare besöker 
verksamheternas ledningsgrupper två gånger per år. Vid dessa besök går de igenom 
kvalitetsdata så som exempelvis bemötande. De följer även upp verksamheternas 
förbättringsarbete. Större behov och förbättringar fångas upp och tas med till 
verksamhetsplan för kommande år. Mindre behov och förbättringar genomförs lokalt 
hos varje verksamhet eller enhet.  
I samband med Säkerhets- och patientberättelsen görs en sammantagen analys. 
Nämnden brukar få genomföra en workshop kring resultaten och kommer med förslag 
på större förbättringsarbeten. Under 2021 och 2022 är fokus ensamhet och sociala 
aktiviteter 
Av Säkerhets- och patientberättelsen 2020 framgår att förvaltningen analyserat 
inkomna synpunkter och följande beskrivs; ”Förutom service och tjänster lämnas 
synpunkter på bemötande hos personalen och dess kompetens. Eftersom en stor 
andel synpunkter som inkommer rör bemötande görs konklusionen att förvaltningen 
har personal med mycket gott bemötande och annan personal där bemötande och 
kompetens behöver stärkas för att möta de behov som finns.” 
Brukarbedömning 

Av nedan tabell framgår att brukarna inom hemtjänsten upplever att de får ett 
mycket/ganska bra bemötande av personalen. Även brukare inom de särskilda 
boendena uppger att det till övervägande del är mycket eller ganska nöjda med 
bemötandet från personalen. För de särskilda boendena har nöjdheten över 
bemötande dock minskat jämfört med åren 2016 – 2018.  

Bemötande  2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende 
med hemtjänst som uppgett att de var mycket/ganska 
nöjda med personalens bemötande 

99 98 98 97 98 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande 

97 96 97 94 94 

Källa: www.kolada.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolada.se/
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Öppna jämförelser 

Vid jämförelse med övriga kommuner i Sverige uppges bemötandet inom hemtjänster 
vara gott. Däremot uppges för de särskilda boendena inte det bästa betyget.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Öppna jämförelser 2020 

4.4.2  Kommentarer och bedömning  
Bemötande följs upp genom synpunktsaneringen, avvikelsehantering och den 
nationella brukarundersökningen för äldreomsorgen vilka till viss del redovisas i den 
årliga Säkerhets- och patientberättelsen som nämnden tar del av. Av Säkerhets- och 
patientberättelsen 2020 framgår att förvaltningen analyserat inkomna synpunkter och 
att de inom vissa områden behöver stärka bemötande och kompetens hos 
medarbetarna. 
De anhöriga har framför allt i pandemitider fått kontinuerlig information, beroende på 
vilken situation som uppstått, om den anhöriga. 
Av den nationella statistiken framgår att brukarna inom hemtjänstens 
verksamhetsområde är till 98 procent mycket eller ganska nöjda med personalens 
bemötande, vilket så varit även de senaste fem åren. För brukarna inom de särskilda 
boendena uppges en lägre nöjdhet (94 procent). Nöjdheten hos de som bor på särskilt 
boende har minskat en aning de senaste fem åren.  Vi bedömer att nämnden bör 
analysera samt vidta erforderliga åtgärder i de fall där nöjdhetsgraden har sjunkit över 
åren.  
Iakttagelser delaktighet och inflytande 

Brukarnas delaktighet och inflytande säkerställs enligt intervjuer med 
verksamhetsföreträdare inom ramen för arbetet med genomförandeplaner och följs 
systematiskt upp genom brukarundersökningar, avvikelsehantering och 
synpunktshantering. Detta i sin tur är delar av nämndens samlade 
kvalitetsledningssystem som redovisas till nämnden årligen via Kvalitets- och 
patientberättelsen12.   

 
12 SN, 2021-03-17 § 44 

Bemötande, hemtjänst 

  Procent   

Min-max (riket) 83-100 

 Rang av 283  Vägt medel (riket) 
97 

Median (riket) 98 

      
Västra Götalands 
län 96   

Falköping 98 71 

Bemötande, särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  85-100  

 Rang av 
212  Vägt medel (riket) 94 

Median (riket) 94 

      

Västra Götalands 
län 93   

Falköping 94 102 

http://www.kolada.se/
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Vid framtagandet/uppföljning av genomförandeplanen hörsammas individens önskemål 
när insatser ska genomföras. Vid intervjuer framhölls att det inte alltid är möjligt att 
tillmötesgå brukarens önskemål exempelvis kan inte samtliga brukar få hjälp med 
städning varje torsdag ej heller duscha samma dag och tid.  
Inom de särskilda boendena finns det brukarråd där brukarna kan framföra synpunkter 
och önskemål, dock har dessa råd legat nere under pandemin. Vidare får brukarna 
inom de särskilda boendena möjlighet att påverka kosten genom kostrådet. 
Åsikter och önskemål 
Brukarbedömning 

Nedan tabell beskriver nyckeltalet hur brukarna uppfattar att hänsyn tas till deras 
åsikter och önskemål. Inom både hemtjänsten och de särskilda boendena har 
nyckeltalet minskat från år 2016 till 2020. 

Hänsyn till åsikter och önskemål 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende 
med hemtjänst som uppger att hemtjänstpersonalen 
alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål 

95 92 88 91 89 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till åsikter och önskemål 

86 82 81 82 82 

Källa: www.kolada.se 

 

Öppna jämförelser 

För både hemtjänsten (89 procent) och särskilt boenden (82 procent) är nyckeltalet, att 
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska 
utföras, ligger Falköping i mitten dvs. varken bra eller mindre bra.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

 

 
Hänsyn till åsikter och önskemål, 

hemtjänst 
Kommun och län Procent   

Min-max (riket) 69-100 

 Rang av 283  Vägt medel (riket) 
87 

Median (riket) 88 

      
Västra Götalands 
län 85   

Falköping 89 97 

 
Hänsyn till åsikter och önskemål,  

särskilt boende  
  Procent   

Min-max (riket)  57-97  
 Rang av 

198  Vägt medel (riket) 79 

Median (riket) 80 

      

Västra Götalands 
län 81   

Falköping 82 74 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
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Påverka tid 
Brukarbedömning 

Brukarna inom hemtjänsten och de särskilda boendena uppger att det de senaste fem 
åren försämrats avseende hur de kan påverka vilka tider de önskar hjälp.  

Möjlighet att påverka tider 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende 
med hemtjänst som uppgett att de alltid eller oftast kan 
påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänstpersonalen  

74 67 64 63 66 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka 
tider de får hjälp av personalen  

71 70 70 65 65 

Källa: www.kolada.se 

 

Öppna jämförelser 

66 procent av brukarna i ordinärt boende med hemtjänst uppgav att de alltid eller oftast 
kan påverka vid vilka tider personalen kommer. Vid nationell jämförelse var detta ett 
gott betyg. Särskilt boende uppvisade ett medel resultatet vad gäller att personalen 
alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

4.4.3  Kommentarer och bedömning  
Inom ramen för arbetet med genomförandeplan hörsammas enligt de intervjuade 
individens önskemål gällande delaktighet och inflytande så långt som möjligt. Det finns 
bland annat inom de särskilda boendena brukarråd och kostråd där brukarna får vara 
med och påverka. Uppföljning kopplat till delaktighet och inflytande sker genom 
brukarundersökningar, avvikelsehantering och synpunktshantering.   

Påverka tid, hemtjänst 

  Procent   

Min-max (riket) 36-79 

 Rang av 281  Vägt medel (riket) 
59 

Median (riket) 59 

      
Västra Götalands 
län 55   

Falköping 66 42 

Påverka tid, särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  36-90  
 Rang av 

195  Vägt medel (riket) 60 

Median (riket) 61 

      

Västra Götalands 
län 62   

Falköping 65 56 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
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Av nationell statistik framgår att brukarna inom hemtjänsten (89 procent) och de 
särskilda boendena (82 procent) varken är nöjda eller missnöjda med hur deras åsikter 
och önskemål omhändertas. Vidare kan vi konstatera att nöjdheten vad gäller hänsyn 
till åsikter och önskemål de senaste fem åren minskat (brukarundersökningen). Då 
brukarnas inflytande och delaktighet enligt brukarundersökningen minskat, kopplat till 
den nationella värdegrunden, bör nämnden vidta erforderliga åtgärder för att 
säkerställa att brukarnas inflytande och delaktighet inte fortsätter att minska. Inflytande 
och delaktighet bör istället öka. 

Iakttagelser trygghet och förtroende 
Trygghet 
Brukarbedömning 

Av tabellen nedan framgår att brukarna inom hemtjänsten år 2020 vad gälle trygghet 
ligger kvar på i princip samma nivå som 2016. Däremot har tryggheten för de brukare 
som bor på särskilt boende markant minskat från år 2016. 

Trygghet 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo kvar 
hemma med stöd från hemtjänsten 

93 91 85 90 94 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
kände sig mycket trygga/ganska trygga med att bo på ett 
särskilt boende 

92 92 90 89 81 

Källa: www.kolada.se 
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Öppna jämförelser  

Inom hemtjänsten uppgav merparten att de känns sig mycket tryggt eller ganska tryggt 
att bo hemma med stöd från hemtjänsten.    
För särskilda boende redovisades uppgavs att de inte kände sig mycket eller ganska 
trygg att bo på särskilt boendet.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

 

Förtroende 
Brukarbedömning 

Vad gäller nyckeltalet, om brukarna har förtroende för all eller flertal av personalen har 
hemtjänsten minskat sedan 2016 och särskilda boenden ligger på i princip samma 
procentsats som år 2016.  

Förtroende 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
har förtroende för all eller flertal av personalen som 
kommer hem till brukaren 

98 96 92 94 94 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
har förtroende för all eller flertal av personalen på 
boendet 

92 87 88 85 91 

Källa: www.kolada.se 

 

 

 

 

 

  Trygghet, hemtjänst 

  Procent   

Min-max (riket) 68-100 

 Rang av 283  Vägt medel (riket) 
86 

Median (riket) 89 

      
Västra Götalands 
län 86   

Falköping 94 18 

Trygghet,  
särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  73-100  
 Rang av 

210  Vägt medel (riket) 87 

Median (riket) 88 

      

Västra Götalands 
län 88   

Falköping 81 191 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
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Öppna jämförelser  

94 procent av brukarna i hemtjänsten och 91 procent i särskilt boende uppgav att de 
hade förtroende för alla eller för flertalet av personalen. I nationell jämförelse påvisade 
både hemtjänsten och särskilt boende i Falköping ett gott resultat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

4.4.4  Kommentarer och bedömning  
Vi ser positivt på att brukarna inom både hemtjänsten och de särskilda boendena har 
förtroende för all eller flertalet av den personal de möter. Däremot uppger endast 81 
procent av brukarna inom de särskilda boendena att de känner sig mycket eller ganska 
trygga med att bo på ett särskilt boende. Detta nyckeltal har minskat markant från 2016 
till 2020 (från 92 procent år 2016 till 81 procent år 2020). Det är av största vikt att 
brukarna känner sig trygga i sitt hem (särskilda boende), därför uppmanar vi nämnden 
att följa och stärka utvecklingen av hur brukarna inom särskilda boenden upplever 
tryggheten nogsamt.   

Iakttagelser måltider och aktiviteter, Särskilda boenden 
Måltider, särskilt boende 
Brukarbedömning 

Nyckeltalet att gällande om brukarna inom särskilt boende anser att måltiderna som 
serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen har 
minskat de senaste fem åren. Markant minskning har skett mellan 2019 och 2020. 

Måltider, SÄBO 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som uppgett att måltiderna som serveras på det särskilda 
boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen 

75 72 73 72 66 

Källa: www.kolada.se 

 Förtroende för personal, hemtjänst 

  Procent   

Min-max (riket) 68-100 

 Rang av 283  Vägt medel (riket) 89 

Median (riket) 92 

      
Västra Götalands 
län 90   

Falköping 94 70 

Förtroende för personal,  
särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  62-98  

 Rang av 
211  Vägt medel (riket) 84 

Median (riket) 86 

      

Västra Götalands 
län 85   

Falköping 91 29 

http://www.kolada.se/
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Öppna jämförelser  

Vid nationell jämförelse hamnar Falköping varken bra eller mindre bra vad gäller om 
brukarna inom särskilda boenden upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

 

Möjlighet till aktiviteter, särskilt boende 
Brukarbedömning 

Aktiviteter, SÄBO 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som 
erbjuds  

69 61 60 63 64 

Källa: www.kolada.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltider,  
särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  47-92  

 Rang av 
206  Vägt medel (riket) 70 

Median (riket) 71 

      

Västra Götalands 
län 71   

Falköping 66 148 
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Öppna jämförelser  
Andel personer 65 år och äldre i särskilda boenden som är mycket nöjda eller ganska 
nöjda med aktiviteterna som erbjuds uppges vara varken bra eller mindre bra vid 
nationell jämförelse.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

4.4.5  Kommentarer och bedömning  
Nyckeltalet att brukarna inom särskilt boende anser att måltiderna som serveras på det 
särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen uppges varken vara bra 
eller mindre bra vid nationell jämförelse. Upplevelsen kring måltidssituationen har 
minskat de senaste fem åren (från 75 procent år 2016 till 66 procent år 2020). En stor 
minskning kan ses mellan år 2019 och 2020 vilket troligtvis kan tillskrivas pågående 
pandemi och de restriktioner som finns/funnits kopplat till denna.  
Andel brukare i särskilda boenden som är mycket nöjda eller ganska nöjda med 
aktiviteterna som erbjuds uppges varken vara bra eller mindre bra vid nationell 
jämförelse.  År 2016 var motsvarande siffra 69 procent. Nöjdheten med aktiviteterna 
har minskat mellan år 2016 och 2020 (69 till 51 procent). Vi bedömer att nämnden bör 
vidta erforderliga åtgärder i de fall där brukarnas nöjdhetsgrad har minskat.  

Iakttagelser personalkontinuitet ur ett brukarperspektiv, hemtjänsten 
Kvalitetsmåttet hur många personal som möter en hemtjänsttagare inom en 14-
dagarsperiod följs upp årligen genom Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Av nedan 
tabell framgår hur många personer som en hemtjänsttagare mött under en 14-
dagarsperiod.  

Aktiviteter,  
särskilt boende 

  Procent   

Min-max (riket)  25-91  

 Rang av 
183  Vägt medel (riket) 61 

Median (riket) 62 

      

Västra Götalands 
län 63   

Falköping 64 70 

Kontinuitet hos brukarna, hemtjänst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

16 14 14 15 14 15 
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Genom den dagliga planeringen arbetar enligt uppgift arbetsledarna inom hemtjänsten 
aktivt för att minimera antalet arbetstagare som besöker en hemtjänsttagare. För att 
minimera antalet personer som brukaren ska möta arbetar hemtjänsten med ett så 
kallat kontinuitetsschema där medarbetarna är indelade i geografiska områden. 
Medarbetaren åker då främst till de brukare som är inom det område medarbetaren 
tilldelats. På så sätt minskar antalet personer som brukaren möter. Under pandemin 
har/är det svårt att säkerställa kontinuiteten då medarbetarna själva varit sjuka och att 
de har varit hemma för vård av sjuka barn i mycket större utsträckning. 
 

 
Källa: www.kolada.se 

Av ovan tabell framgår att Falköping år 2020 i genomsnitt hade minst antal personer 
som besökte brukaren inom hemtjänstens verksamhetsområde. År 2021 låg 
kommunen i paritet med kommungruppen mindre stad/tätort.  

4.4.6  Kommentarer och bedömning  
Genom att hemtjänsten delats in i geografiska områden samt genom daglig 
planeringen av hemtjänstens arbete arbetas det för att minimera antalet arbetstagare 
som besöker brukaren. Kvalitetnyckeltalet, hur många personal som möter en 
hemtjänsttagare inom en 14-dagarsperiod, följs upp årligen genom Kommunens 
kvalitet i korthet, KKIK. Vid jämförelser med kommungruppen, alla kommuner och 
Västra Götalands läns kommuner ligger Falköping gällande hur många personal 
hemtjänsttagaren träffar inom en 14-dagars period i paritet med dessa grupper 
alternativt lägre. De senaste fem åren (2017–2021) har i genomsnitt 14–15 personer 
besökt hemtjänsttagaren. År 2016 var motsvarande siffra 16 personer.  

Iakttagelser översikt hemtjänst och särskilt boende  
Utifrån resultat från de nationella undersökningar som genomförs så som 
brukarundersökning och Öppna jämförelser arbetar förvaltningen både med generella 

13

14

15

16

17

Alla kommuner Falköping Mindre stad/tätort Västra Götalands
läns kommuner

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 

medelvärde

2019 2020 2021

http://www.kolada.se/
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och enhetsspecifika åtgärder. Om exempelvis en hemtjänstenhet uppvisar ett mindre 
tillfredsställande resultat ska då den specifika enheten ta fram en åtgärdsplan. Då det 
istället är åtgärder som hela äldreomsorgen behöver arbete med exempelvis social 
tillvaro tas det fram åtgärdsplaner på en övergripande nivå. Kopplat till social samvaro 
har det tillsatts en aktivitetssamordnare. 
Företrädare för nämnden uppgav att om ett nyckeltal påvisar ett sämre värde skulle de 
kunna ge förvaltningen i uppdrag att förbättra nyckeltalet utifrån det som kommit fram i 
brukarundersökning, Öppna jämförelser eller dyl. Dock framgick det att så inte gjorts de 
senaste åren.  
Helhetssyn hemtjänst och särskilt boende 
Brukarbedömning 

Av tabellen nedan framgår att brukarna inom hemtjänsten är betydligt mer nöjda med 
helheten av sina insatser än de som bor på särskilt boende år 2020. Nöjdheten/ 
helhetssynen inom de särskilda boendena har minskat markant från år 2016 till år 
2020.  

Helhetssyn 2016 2017 2018 2019 2020 
Personer i % i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de 
är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 

96 95 90 90 94 

Personer i % i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda 
boende 

89 83 85 83 76 

Källa: www.kolada.se 
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Öppna jämförelser 

För hemtjänsten som helhet ger brukarna ett gott betyg (grönt, 94 procent). Falköpings 
kommun hemtjänst rankas på plats 58 av 282 svarande kommuner när det gäller 
hemtjänsten som helhet.   
Brukarna inom särskilt boende ger kommunen ett sämre betyg (rött, 76 procent). 
Falköping rankas på plats 174 av de 210 som svarat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Öppna jämförelser 2020 

 

4.4.7  Kommentarer och bedömning  
Sammanfattningsvis gällande brukarperspektivet kan vi konstatera att 94 procent av 
brukarna inom hemtjänsten uppger att de är mycket eller ganska nöjda med den 
hemtjänst de får, helheten (år 2020).  
För de särskilda boendena uppger dock enbart 76 procent att de är mycket eller 
ganska nöjda. Nyckeltalet gällande helheten av särskilda boenden har minskat markant 
sedan år 2016 (från 89 procent 2016 till 76 procent 2020). Mellan år 2019 och 2020 
skedde den största minskningen vilket skulle kunna tillskrivas pandemin.  
 

4.5 Medarbetarperspektivet  

Iakttagelser bemanning 
Äldreboende 

Av nedan tabeller framgår antal omsorgspersonal per plats i särskilt boende för 
vardagar och helger.  

 
Hemtjänst i sin helhet 

  Procent   

Min-max (riket)  65–100  

 Rang av 
282  Vägt medel (riket) 88 

Median (riket) 91 

      

Västra Götalands 
län 87   

Falköping 94 58 

 
Särskilt boende i sin helhet 

  Procent   

Min-max (riket)  52–95  
 Rang av 

210  Vägt medel (riket) 81 

Median (riket) 82 

      
Västra Götalands 
län 82   

Falköping 76 
174 

  

http://www.kolada.se/


 

 28 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Falköpings kommun 
 Granskning av äldreomsorgen  
 
 2022-02-14 

 
Källa: Kolada. Omsorgspersonal/plats, enligt schema. Snitt, vardagar i oktober år 2020, antal. Med 
omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter inom socialtjänstens 
äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter t.ex. undersköterskor, vårdbiträden, 
äldrepedagoger eller silviasystrar. 

 

 
Källa: Kolada. Omsorgspersonal/plats, enligt schema. Snitt, helgdagar i oktober år 2020, antal. Med 
omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- och omsorgsuppgifter inom socialtjänstens 
äldreomsorg, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter t.ex. undersköterskor, vårdbiträden, 
äldrepedagoger eller silviasystrar.  

Hemtjänst 
Hemtjänsten bemannas enligt uppgift utifrån beslut och uppdrag från biståndsenheten. 
Hela systemet inom hemtjänsten bygger på att de från en dag till en annan måste 
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anpassa bemanningen till att brukare inte längre är aktuella till att de plötsligt måste 
bemanna för en brukare med mycket omfattande behov. Verksamheten är också 
konkurrensutsatt genom LOV. 

4.5.1  Kommentarer och bedömning  
Vi noterar att Falköping, utifrån jämförelse av tillgänglig nationell statistik, avseende de 
särskilda boendena, har något högre i bemanning under vardagar och helger i 
jämförelser med kommungruppen (mindre stad/tätort), Västra Götalands läns 
kommuner samt alla Sveriges kommuner. Bemanning inom Hemtjänsten är svårare att 
jämföra med andra då det saknas nationell statistik inom området. 

Iakttagelser rekrytering 
Socialförvaltningen har enligt verksamhetsföreträdare två olika steg som den 
timanställde ska ”passera”. 
I det första steget intervjuar den utsedda rekryteringsgruppen de som lagt en 
intresseanmälan via webben. Den arbetssökande bjuds in till ett möte där det visas en 
ett bildspel och där den arbetssökande får svara på frågor. Därefter intervjuas 
kandidaten utifrån en fastställd intervjumall. Utifrån resultat från intervjun läggs 
personens ansökan in i ett system där enhetscheferna i verksamheterna kan hämta ut 
underlag för vidare intervjuer. 
I det andra steget kallar enhetschefen den arbetssökande till intervju och ställer frågor 
om bland annat tillgänglighet, erfarenhet och kompetens. För att försöka skapa en bild 
av arbetet får kandidaten information om hygienrutiner, skyddsprodukter, Covid-19 
rutiner etc. Om arbetsgivaren beslutar att gå vidare med kandidaten efterfrågas 
referenstagning från tidigare arbetsgivare.  
Timvikarier utan utbildning får jobba ca 300 dagar, därefter avslutas de. Detta uppges 
koppla an till hållbar rekrytering och möjlighet att kunna utföra det arbete som krävs 
inom verksamheten. Timvikarier som har adekvat utbildning LAS:as13 in och 
fastanställs.  
Vid intervjuer framkom att rekrytering av personal är en stor utmaning. För att göra de 
som går omvårdnadsprogrammet anställningsbara vad gäller exempelvis det svenska 
språket efter avslutad utbildning har det startats ett samarbete med kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden. I utbildningen har det nu införts språkundervisning för de 
som så behöver utveckla språket.  

4.5.2  Kommentarer och bedömning  
Vid intervjuer framkom det att rekrytering av personal är en stor utmaning, framför allt 
utbildad personal. För att få arbeta som vikarie inom äldreomsorgen ska den sökande 
passera två olika steg. Svenska språket lyftes som ett problem/krav för att kunna 
anställa vikarier/medarbetare. 

 
13 Lagen om anställningsskydd 
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Iakttagelser utbildning  
De särskilda boendena har 375 tillsvidareanställd personal i verksamheten, 374 är 
utbildade undersköterskor och en är vårdbiträde.  
Hemtjänsten har totalt 155 tillsvidareanställda varav 152 är undersköterskor och tre 
vårdbiträden.  
Demensutbildning 

All fastanställd personal som arbetar på demensboende har en demensutbildning. Vid 
anställning på ett demensboende anmäls enligt uppgift den anställda per automatik till 
demensutbildning dvs. om personen inte redan har genomgått en demensutbildning. 
Enligt uppgift har även i stort sett all personal som arbetar på ett icke demensboende 
genomgått demensutbildning. Även huvuddelen av nattpersonalen (68 av 73 personer) 
har demensutbildning. 
I nuläget finns enligt verksamhetsföreträdare även tre personal med som gått YH-
demens (demensutbildning på yrkeshögskola) och tre som läser utbildningen. 
Utbildningen genomförs på halvtid under två års tid. 
Av 155 anställda inom hemtjänsten har 84 demensutbildning (54 procent). För 15 
undersköterskor som arbetar inom korttidsverksamheten saknas uppgift om eventuell 
vidareutbildning. 
Verksamheten arbetar även med det nationella kvalitetsregistret BPSD14. BPSD är ett 
kvalitetsregister för bedömning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 
Det finns utbildade administratörer i BPSD på alla enheter och utbildning i BPSD hålls 
regelbundet utifrån behov. 
Utbildning för nyanställda, vikarier samt tillsvidareanställda 

Vid nyanställning till ett särskilt boende följer den anställda en introduktionsrutin 
(Introduktionsportalen) där olika utbildningsinsatser ingår. Introduktionen anpassas till 
kraven som finns på arbetsplatsen exempelvis om en arbetsplats använder Intraphone 
som är digital planering får den nyanställde utbildning i detta.  
När personalen har arbetat en tid (kan vara mellan 14 dagar och ett par månader 
beroende på erfarenhet) får de genomgå en delegeringsutbildning. 
Förutom introduktionsrutin och delegeringsutbildning får de tillsvidareanställda, som 
berörs av ombudsroller kopplat till exempelvis hygien, inköp, BPSD-administration, 
teknik genomgå utbildning. Det genomförs även brandutbildning samt hjärt- och 
lungutbildning. 
Inom hemtjänsten genomgår samtlig personal livsmedelsutbildning, utbildning i basala 
hygienrutiner, kontaktpersonsutbildning samt förflyttningsteknik, Vissa medarbetare går 
även delegeringsutbildningen. 
 

 
14 Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska 
beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för 
personen med demenssjukdom. 
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4.5.3  Kommentarer och bedömning  
Det är positivt att det är så pass många med adekvat utbildning i Falköpings kommun.  
Särskilda boendena har 375 tillsvidareanställd personal i verksamheten varav 374 är 
utbildade undersköterskor och ett vårdbiträde. Hemtjänsten har totalt 155 
tillsvidareanställda varav 152 är undersköterskor och tre vårdbiträden.  
Positivt är också att all fastanställd personal som arbetar på demensboende har en 
demensutbildning. I stort sett all personal som arbetar på ett icke demensboende har 
även de genomgått demensutbildning. Huvuddelen av nattpersonalen har också 
demensutbildning.  
Drygt hälften av de anställda inom hemtjänsten har demensutbildning. För 15 
undersköterskor som arbetar inom korttidsverksamheten saknas uppgift om eventuell 
vidareutbildning.  
Vår bedömning är att det finns rutiner för att vikarier och nyanställda får en adekvat 
utbildning när de anställs. Vid nyanställning på särskilt boende ska den anställda följa 
en introduktionsrutin där olika utbildningsinsatser ingår. Introduktionen anpassas till 
kraven som finns på arbetsplatsen exempelvis om en arbetsplats använder Intraphone 
som är digital planering får den nyanställde utbildning i detta.   
När personalen har arbetat en tid (kan vara mellan 14 dagar och ett par månader 
beroende på erfarenhet) får de genomgå en delegeringsutbildning. 
Förutom introduktionsrutin och delegeringsutbildning får de tillsvidareanställda, som 
berörs av ombudsroller kopplat till exempelvis hygien, inköp, BPSD-administration, 
teknik genomgå utbildning. Det genomförs även brandutbildning samt hjärt- och 
lungutbildning. 
Inom hemtjänsten genomgår samtlig personal livsmedelsutbildning, utbildning i basala 
hygienrutiner, kontaktpersonsutbildning samt förflyttningsteknik, Vissa medarbetare går 
även delegeringsutbildningen. 
Vi bedömer att nämnden bör kontinuerligt följa upp huruvida rutinerna för utbildning av 
vikarier och nyanställda efterlevs.  

Iakttagelser personalomsättning  
Företrädare för verksamheten uppger att de överlag upplever en större rörlighet hos 
personalen samt att det haft flera pensionsavgångar. De yngre som kommer uppges 
vara föräldralediga i större omfattning än tidigare vilket även det leder till 
personalomsättning. Fler uppges också vara studielediga och tjänstlediga för att pröva 
annat arbete. En yngre personalgrupp leder enligt verksamhetsföreträdare till en större 
personalrörlighet. 
Inom de särskilda boendena arbetas det efter ”genomförande i praktiken” vilket innebär 
att arbetsuppgifterna/momenten roteras runt inom personalgruppen. Detta så att all 
personal får vara med på de olika arbetsmomenten och inte alltid tilldelas de ”mindre 
roliga” arbetsmomenten.  
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Personalomsättning 2019 2020 2021 
Personalomsättning 
äldreboenden, % 

 
1,2 % 12,3 % 7,7 % 

Personalomsättning 
hemtjänst, % 2,7 % 14,1 % 14,4 % 
    

Källa: Socialförvaltningen, Falköpings kommun 

Den stora skillnaden mellan 2019 och 2020 beror enligt uppgift på att de under 
pandemin anställt en del timvikarier på allmän visstidsanställning och att flera av dessa 
sedan avslutats. Samtidigt stängdes två boenden och ett nytt öppnades, vilket även det 
ledde till en del omsättning. Personalomsättningen på äldreboenden minskade mellan 
är 2020 och 2021. För fullständig redovisning av personalomsättning se bilaga B. 

4.5.4  Kommentarer och bedömning 
Falköpings kommuns äldreomsorg har under de senaste tre åren (2019–2021) haft en 
stor personalomsättning vilken enligt uppgift bland annat beror på pandemin. Utifrån 
vår erfarenhet är dock vår bedömning att det varit nog så stora svängningar som 
behöver följas för att säkra kompetensförsörjningen framgent. Vi rekommenderar därför 
nämnden att nogsamt följa och analysera personalkontinuitetsutvecklingen och vidta 
åtgärder för att bromsa personalomsättningen.   
 

4.6 Vårdtyngdsmätning  

Iakttagelser  
Ingen vårdtyngdsmätning har genomförts under 2021 ej heller under de senaste åren. 
Problem med en traditionell vårdtyngdsmätning uppgavs vara att mätningen som sker 
ena veckan inte stämmer nästa vecka då mättillfället enbart ger en ögonblicksbild.  
För att fånga in bland annat utökad vårdtyngd har det under hösten 2021 inrättats ett 
utvecklingsteam. Team ska sättas in i verksamheter som upplever svårigheter i sitt 
arbete. De ska enligt uppgift arbeta operativt i verksamheten under ett antal veckor 
med att gå igenom arbetssätt, arbetsformer och schemaläggning osv.  
Utvecklingsteamet består av medarbetare från äldreboenden, hemtjänst och 
funktionsnedsättning. Anledningen till att medarbetarna kommer från de olika 
verksamhetsområdena är att olika verksamheter är bra på olika saker och metoder. 
Med detta arbetssätt hoppas organisationen skapa ett lärande mellan olika 
verksamhetsområden genom att ta tillvara på kompetenser från andra områden för att 
förbättra verksamheten. Vid intervjuer framkom dock att det stött på vissa problem så 
som exempelvis att personer i teamet deltar i granskningen av den 
verksamhet/avdelning eller dyl. som de har sin anställning i. Det arbetas nu med att se 
över och finna lösningar på de problem som uppdagats. 
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4.6.1  Kommentarer och bedömning  
Vi delar uppfattningen om problematiken gällande vårdtyngdsmätning och den tröghet 
som finns att åtgärda ökad/minskad vårdtyngd. Vi ser positivt på att det inrättats ett 
utvecklingsteam med syfte att hjälpa verksamheter som upplever att de exempelvis har 
utökad vårdtyngd.  

5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att styrningen av 
äldreomsorgen bör stärkas. Då det saknas fastställda mål från socialnämnden, vad 
gäller äldreomsorgens verksamhet, menar vi att det är svårt att säkerställa att 
äldreomsorgen styrs mot önskad riktning kvalitativt.  
Vår bedömning avseende värdegrundsarbetet är att det till viss del bedrivs 
ändamålsenligt dock kan arbetet stärkas bland annat vad gäller uppföljning att 
värdegrundsarbetet styrs mot önskat håll samt att det behöver tas fram en tydlig 
utbildningsplan kopplat till värdegrundsarbetet. 
Vi kan konstatera att 94 procent av brukarna inom hemtjänsten uppger att de är mycket 
eller ganska nöjda med den hemtjänst de får, helheten (år 2020). För de särskilda 
boendena uppger dock enbart 76 procent att de är mycket eller ganska nöjda med sitt 
särskilda boende. Nyckeltalet gällande helheten för särskilda boenden har minskat 
markant sedan år 2016 (från 89 procent 2016 till 76 procent 2020). Mellan år 2019 och 
2020 skedde den största minskningen vilket skulle kunna tillskrivas pågående 
pandemi. 
Inom ramen för arbetet med genomförandeplan ska individens önskemål hörsammas 
gällande delaktighet och inflytande så långt som möjligt. Vi kan dock konstatera att 
nöjdheten vad gäller hänsyn till åsikter och önskemål de senaste fem åren minskat. Då 
brukarnas inflytande och delaktighet enligt brukarundersökningen minskat 
rekommenderar vi, kopplat till den nationella värdegrunden, nämnden säkerställa att 
brukarnas inflytande och delaktighet inte fortsätter att minska. 
Vi ser positivt på att brukarna inom både hemtjänsten och de särskilda boendena har 
förtroende för all eller flertalet av den personal de möter. Däremot uppger endast 81 
procent av brukarna inom de särskilda boendena att de känner sig mycket eller ganska 
trygga med att bo på ett särskilt boende. Detta nyckeltal har minskat påfallande från 
2016 till 2020 (från 92 procent år 2016 till 81 procent år 2020). Det är av största vikt att 
brukarna känner sig trygga i sitt hem (särskilda boende), därför uppmanar vi nämnden 
att följa och stärka utvecklingen av hur brukarna inom särskilda boenden upplever 
tryggheten nogsamt.   
Falköpings kommuns äldreomsorg har under de senaste tre åren (2019–2021) haft en 
betydande personalomsättning vilken enligt uppgift bland annat beror på pandemin. 
Utifrån vår erfarenhet är dock vår bedömning att det varit nog så stora svängningar 
som behöver följas nogsamt för att säkra kompetensförsörjningen framgent. Vi 
rekommenderar därför nämnden att nogsamt följa och analysera 
personalkontinuitetsutvecklingen och vidta åtgärder för att bromsa 
personalomsättningen.   
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— stärka äldreomsorgens styrning (avsnitt 4.2.1) 
— fastställa mål för äldreomsorgens verksamhet och därmed en uttalad politisk 

ambitionsnivå (avsnitt 4.2.1) 
— tydliggöra uppföljning av den nationella värdegrunden (avsnitt 4.3.1) 
— att styra mot och följa upp en tydlig värdighetsgaranti som är specifikt för den egna 

kommunen är enklare än att styra mot och följa upp en generell värdegrund. Därför 
rekommenderar vi att en lokal värdighetsgaranti fastställts (avsnitt 4.3.1) 

— ta fram en utbildningsplan kopplat till arbetet med värdegrund (avsnitt 4.3.1) 
— säkerställa brukarnas inflytande och delaktighet (avsnitt 4.4.3) 
— säkerställa att brukarna inom de särskilda boendena känner sig trygga (avsnitt 

4.4.4) 
— säkerställa att regelbundna egenkontroller genomförs i syfte att minimera riskerna 

för bristande uppföljning och verkställighet av genomförandeplanerna inom ramen 
för IBIC metodstöd (avsnitt 4.4) 

— följa och analysera personalkontinuitetsutvecklingen och vidta åtgärder för att 
bromsa personalomsättningen (avsnitt 4.5) 

— säkerställa samt kontinuerligt följa upp att rutinerna för utbildning av vikarier och 
nyanställda efterlevs (avsnitt 4.5.3) 
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KPMG AB 

 
 
 
 
 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

Camilla Strömbäck   Viktoria Bernstam 

Certifierad kommunal 
revisor   

Certifierad kommunal 
revisor och 
kundansvarig 
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A Bilaga, Öppna 
jämförelser 

 
Öppna jämförelser 
2020 - Vård och 
omsorg om äldre, 
Uppgifterna avser 
personer som är 65 
år och äldre och 
2020 

Ordinärt boende 

 
  1. Hänsyn till 

åsikter och 
önskemål, 
hemtjänst 

2. Påverka 
tid, 

hemtjänst 

3. Tillräckligt 
med tid, 

hemtjänst 

4. 
Bemötande 
hemtjänst 

5. 
Förtroende 

för personal, 
hemtjänst 

6. Trygghet, 
hemtjänst 

7. Hemtjänst 
i sin helhet 

8. Riskföre-
byggande 
åtgärder i 
ordinärt 
boende  

9. Personal-
kontinuitet i 
hemtjänst 

 

 

 

 Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Antal    

Min-max (riket) 
69-100 

 Rang 
av 
283  

36-79 
 Rang 

av 
281  

63-97 
 Rang 

av 
283  

83-100 
 Rang 

av 
283  

68-100  Rang 
av 
283  

68-100 
 

Rang 
av 
283  

 65-100  
 

Rang 
av 
282  

 0-100  
 

Rang 
av 
108  

7-23 
 

Rang 
av 
212  

 

Vägt medel (riket) 

87 59 82 97 

89 

86 

88 46 
 15 

(ovägt)  
 

Median (riket) 88 59 84 98 92 89 91 45 15  

                                       
Västra Götalands 
län 85   55   81   96   90   86   87   41       

 

Falköping 89 97 66 42 84 139 98 71 94 70 94 18 94 58 * * * *  
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Öppna jämförelser 
2020 - Vård och 
omsorg om äldre 
Uppgifterna avser 
personer som är 65 
år och äldre och 
2020 

Särskilt boende 

 
  

10. Hänsyn 
till åsikter 

och 
önskemål,  

särskilt 
boende 

11. Påverka 
tid, särskilt 

boende 

12. Tillräckligt 
med tid, 
särskilt 

boende 

13. 
Bemötande, 

särskilt 
boende 

14. 
Förtroende 

för personal,  
särskilt 

boende 

15. Trivsel 
eget rum/ 
lägenhet,  

särskilt 
boende 

16. Trivsamt 
gemen-
samma 

utrymmen,  
särskilt 

boende 

17. Trivsamt 
utomhus, 

särskilt 
boende 

18. Maten,  
särskilt 

boende 

 

  

 

  Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent    

Min-max (riket)  57-97  
 Rang 
av 198  

 36-90  
 Rang 
av 195  

 49-93  
 Rang 
av 209  

 85-100  
 Rang 
av 212  

 62-98  
 Rang 
av 211  

 48-88  
 Rang 
av 210  

 33-90  
 Rang 
av 207  

 35-89  
 Rang 
av 193  

 49-94  
 Rang 
av 211  

 

Vägt medel (riket) 79 60 74 94 84 74 64 67 74 
 

Median (riket) 80 61 76 94 86 74 65 67 75 
 

                                       

Västra Götalands län 81   62   75   93   85   74   65   66   75   
 

Falköping 82 74 65 56 77 89 94 102 91 29 73 122 66 86 52 181 75 103  
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Öppna 
jämförelser 2020 
- Vård och 
omsorg om äldre 
Uppgifterna avser 
personer som är 
65 år och äldre 
och 2020 

Särskilt boende 

 
  

19. 
Måltider,  
särskilt 

boende 

20. 
Aktiviteter,  

särskilt 
boende 

21. 
Möjlighet till 
utevistelse,  

särskilt 
boende 

22. Träffa 
sjuk-

sköterska 
särskilt 

boende 

23. Träffa 
läkare, 
särskilt 

boende 

24. Kontakt 
med 

personal,  
särskilt 

boende 

25. 
Trygghet,  

särskilt 
boende 

26. Särskilt 
boende i 
sin helhet 

27. Riskföre-
byggande 
åtgärder i  

särskilt 
boende 

28. Bruk av 
tryckav-
lastande 

underlag i  
särskilt 

boende 

29. 
Väntetid 
till särskilt 
boende 

 

  

 

  Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Procent   Antal    

Min-max (riket) 
 47-92   

Rang 
av 
206  

 25-91   
Rang 

av 
183  

 24-90   
Rang 

av 
207  

 44-94   
Rang 

av 
198  

 29-81   
Rang 

av 
177  

 65-97   
Rang 

av 
211  

 73-100   
Rang 

av 
210  

 52-95   
Rang 

av 
210  

 5-95   
Rang 

av 
258  

 5-79   
Rang 

av 
219  

6-275  
Rang 

av 
210  

 

Vägt medel (riket) 70 61 58 75 53 82 87 81 60 34 64  
 

Median (riket) 71 62 58 75 54 83 88 82 59 34 54 
 

                                               
Västra Götalands 
län 71   63   60   73   52   83   88   82   59   33       

 

Falköping 66 148 64 70 57 108 76 81 53 93 85 76 81 191 76 174 69 68 42 54 * *  
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B Bilaga, Personalomsättning år 2019 - 2021 
 
Personalomsättning särskilt boende 
 
2019 

 
2020 

 
2021 
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Personalomsättning hemtjänst 
 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Missiv 
 
Kommunrevisionen 

 

         2022-02-24 
     

 
    
   Till socialnämnden för yttrande 
  
   Till kommunfullmäktige för kännedom 
 
 
 
 
 

 
 

 

Granskning av äldreomsorgen 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  
Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten vid sammanträdet  
den 24 februari 2021. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med  
följande frågeställning:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att  
genomföra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 26 april 2022.  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
                                              

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1714:01:08
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Bygghammar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1806:51:51
                    Mattias Bygghammar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1806:53:25
                    Mattias Bygghammar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1806:53:25
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2810235/7f21aa3a8959babb1dc5fa5c4405f36fc0c9677f/?asset=verification.pdf



