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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



 
 
  
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31 
                                                                                                                                       
                                                                                                       
Ledamöter  
Ordförande Christoffer Rungberg (M) 
 Jan Hognert (M) 
1:e vice ordförande Thomas Högberg (L) 
 Jan Petersson (SD) 
 Mathias Johansson (SD) 
 Louise Skaarnes (SD) 
2:e vice ordf Liza Kettil (S) 
 Rolf Berg (S) 
 Jenny Jansson (S) 
 Carina Thorstensson (C) 
 Rolf Jacobsson (KD) 

 
  
Ersättare  
 Martin Svenberg Rödin (M) 
 Johnny Ernflykt (M) 
 Karin Blomstrand (L) 
 Christer Börjesson (-) 
 Matheus Enholm (SD) 
 Anders Persson (SD)  
 Pia Hässlebräcke (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Yvonne Martinsson (S) 
 Helena Hansson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
 
 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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Kallelse/underrättelse 
Rubrik Kommunstyrelsen 

Tid: måndagen den 16 maj 2022 kl 09:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: 2022-05-19 

Justeringsperson: Föregående möte: Liza Kettil (S) 

Ordförande: Christoffer Rungberg (M) 

Sekreterare: Fredrick Göthberg 

Kl. 10:30 Ärende 3 och 4 föredras av Mikaela Danielsson 
Kl. 12:15 lunch i matsalen (betalas själv på plats) 
Kl. 13:15 ärende 12 föredras av David Olofsson 
Kl. 13:45 ärende 10 föredras av Gudrun Emilsdottir 
Kl. 15:15 ärende 11 föredras av Åke Lindström 

Nr Ärende Föredragande Sida 

1. Information från Kommunstyrelsens
förvaltning 2022
Dnr 2022-000009

Ylva Morén - 

2. Information / rapporter från
förtroendevalda 2022
Dnr 2022-000008

KS presidium 7 

3. Återrapportering ÖP 2040 - Information
2022
Dnr 2022-000045

Mikaela Danielsson - 

4. Vindkraftsplan - Tanums kommun
Dnr 2022-000077

Mikaela Danielsson 9 

5. Grundläggande granskning 2021 -
Munkedals kommun
Dnr 2022-000119

Lars-Erik Hansson 11 
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6. Uppsiktsplikt enligt 6 kap 9 §
kommunallagen - DILAB AB
Dnr 2022-000110

Lars-Erik Hansson 37 

7. Svar på initiativärende från Rolf
Jacobsson (KD) om att flagga med
ukrainskaflaggan.
Dnr 2022-000131

Ylva Morén 39 

8. Anmälan om delegationsbeslut 2022
Dnr 2022-000005

- 42 

9. Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst
Dnr 2020-000216

Lars-Erik Hansson 44
 

10. Årsredovisning 2021
Samordningsförbundet Väst
Dnr 2020-000346

Gudrun Emilsdottir 82 

11. Anläggningsavgift utanför kommunalt
verksamhetsområde
Dnr 2022-000079

Åke Lindström 106 

12. Försäljning av fastigheter i Hedekas
Dnr 2022-000138

David Olofsson 113 

13. Svar på motion från Vänsterpartiet (V) -
6 timmars arbetsdag för undersköterskor
inom vård och omsorg med bibehållen
lön
Dnr 2019-000189

Ylva Morén 128 

14. Svar på motion från Malin Svedjenäs,
Vänsterpartiet och Hans-Joachim
Isenheim, Miljöpartiet om höjd
grundbemanning samt utökning av
teknisk utrustning för dokumentation
inom äldreomsorgen
Dnr 2021-000255

- 135 

15. Svar på motion från Hans-Joachim
Isenheim, Mp och Rolf Jacobsson, Kd om
att ersätta minutstyrning med
tillitsbaserad styrningsmodell samt införa
arbetstidsförkortning inom hemtjänsten
Dnr 2022-000055

- 138 
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16. Initiativärende från Rolf Jacobsson -
införandet av språktest vid anställning
av vårdpersonal
Dnr 2022-000146

- 142 



MINNESANTECKNINGAR

Tid och plats 2022-05-03, kl. 13:00 – 14:40 
Tranefeldt, kommunhuset Forum. 

Möte KS/KF presidiemöte 

Närvarande Heikki Klaavuniemi (SD) 
Johnny Ernflykt (M) 
Christer Nilsson (C) 
Christoffer Rungberg (M)  
Thomas Högberg (L)  
Liza Kettil (S) 
Fredrick Göthberg, kommunsekreterare 

Ärenden 

1 Föregående mötesanteckningar  
Genomgång av föregående mötesanteckningar daterade 2021-10-14. 

2 Kommunstyrelsens dialog med nämnderna presidiums 
Kommunstyrelsen presidium träffade nämndernas preidium 2022-03-
07 för bokslutsdialog.   

3 Diskussion om det finns några tyngre ärenden på väg till KF 
Ett antal motionssvar kommer i maj och juni. 
Anläggningsavgift uranför kommunalt verksamhetsområde – maj 
Försäljnnig av fastigheter i Hadekas - maj 
Mål och resultatplan – juni 
Delårsbokslut – juni 
Näringslivsstrategi - juni 
Skola i Munkedals centralort – hösten 2022 
Miljönämnden – hösten 2022 

4 Motioner och medborgarförslag 
Hur beredning kan förbättras och effektiviseras. Utred inte mer än vad 
motionen kräver. Motioner som inte hinner besvaras inom 6 månader 
ska redovisas till fullmäktige inom samma tid. 

5 Arbetsformer och reglementen 
Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer ska bereda 
fullmäktiges och övriga beredningars arbetsformer inför ny 
mandatperiod. Kommunstyrelsen ansvarar för revideringen av 
nämndernas reglementen.   

6 Övriga frågor 
Undersöka möjligheten att fullmäktige börjar tidigare.  
Gruppledarmöte i maj, fullmäktiges ordförande bjuds in. 
Pauser i fullmäktiges webbsändningar – bra om tiden skriv ut. 
Ventilation i Sporren – kolla med lokalansvarig 
Voteringssystem i kommunfullmäktige 
Presentationer i kommunfullmäktige.  
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Vid anteckningarna 

 
Fredrick Göthberg 
Kommunsekreterare 
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Diarienummer: 2022-000077 

Datum: 2022-04-11 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Mikaela Danielsson 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Vindkraftsplan för Tanums kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissutlåtande för 

granskningshandling för tematiskt tillägg till ÖP 2030 på tema Vindkraft, 

Tanums kommun. 

Sammanfattning 

Tanums kommun ställer under perioden 15 mars-15 maj ut gransknings-

handlingen för ny vindkraftsplan. Munkedals kommun har begärt anstånd till 

den 20 maj. Vindkraftsplanen ska ta ställning till möjligheten för vindkraft 

inom hela kommunens yta. Kommunen har tidigare preciserat att havet och 

kustzonen med hänsyn till motstående intressen ska undantas från storskalig 

vindkraft. Den nya vindkraftsplanen ska ersätta kommunens befintliga 

vindkraftsplan från 2009 och kommer att utgöra ett tematiskt tillägg till 

kommunens översiktsplan, ÖP 2030. 

Planens syfte är att möjliggöra en samlad bedömning av hur man fram till 

2030 på bästa sätt kan ta tillvara de möjligheter som finns för storskaliga 

vindkraftsetableringar i kommunen samtidigt som största möjliga hänsyn tas 

till övriga värden och intressen. Planen ska också utgöra ett underlag och stöd 

för kommunen och andra aktörer vid hantering av vindkraftsfrågor inom 

kommunen och utgöra ett stöd vid framtida hantering av vindkraftsärenden 

enligt miljöbalken. 

Tanums kommun är en av de kommuner i länet som producerar mest 

vindkraft och bidrar till uppfyllandet av nationella mål om vindkraft genom 

kontinuerlig utbyggnad och effektivisering inom lämpliga områden. Idag är 

elproduktionen från vindkraft 260 GWh/år och genom pågående utbyggnad 

ökar den till 363 GWh/år. Om befintliga verk byts till större och effektivare 

verk samt kompletteras inom aktuella områden kan elproduktionen öka till 

cirka 700 GWh/år. Vilken typ av vindkraftverk som blir aktuellt inom 

respektive område beror på exploatör och teknisk utveckling. 

I Vindkraftsplan 2009 pekades sju områden med en total yta på 19 km2 ut 

som lämpliga för vindkraft. Planförslaget innehåller nu fyra områden 2, 4, 

6a+b (två sammanslagna sedan Vindkraftsplan 2009) samt 9 som 

tillsammans har en yta av cirka 15 km2. Tre av dessa områden (6a+b och 9) 

är idag utbyggda medan det inom de två nordligaste områdena (2 och 4) 
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pågår utbyggnad. Planförslaget medger därför mycket begränsande nya ytor 

för vindkraft inom kommunen. Däremot verkar den nya vindkraftsplanen för 

att befintliga vindkraftverk över tid byts ut till större och effektivare verk. 

 

Område 5 beläget intill S Kornsjön ca 2,5 km från Munkedals kommungräns 

har plockas bort sedan samråd och inget av de nu utpekade 

vindbruksområdena ligger längre inom påverkansområde eller visuell närhet 

till Munkedals kommun. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser för Munkedals kommun. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser bedöms för Munkedals kommun. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Sett ur ett nationellt och globalt perspektiv bedöms föreslagen 

vindkraftsetableringen i Tanums kommun innebära positiva miljöeffekter, dels 

avseende klimat, samt ur ett bredare miljö- och hållbarhetsperspektiv. I 

energiöverenskommelsen från 2016 anges målet att Sverige ska ha 100 % 

förnybar energi till 2040. Höga politiska ambitioner om en hållbar utveckling 

av energisektorn kräver en storskalig utbyggnad av vindkraft och föreslagna 

etableringar i Tanum skulle kunna bli ett viktigt tillskott av elproduktionen i 

elområde 3. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1_Vindkraftsplan Tanums kommun, granskningshandling 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: Kommundirektör, Kommunsekreterare, 

Samhällsbyggnadschef, Översiktsplanerare samt Tanums kommuns Miljö- och 

byggnadsnämnd Mbn.diarium@tanum.se 

 

Ivana Egert 

 

 

 

TF Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Diarienummer: 2022-000119 

Datum: 2022-04-27 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen svar till 

Kommunrevisionen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen till 

kommunrevisionen som redogörelse för de åtgärder som vidtas med 

anledning av de rekommendationer och bedömningar som gjorts i 

revisionsrapporten.  

Sammanfattning 

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

Munkedals kommun genomfört en grundläggande granskning 2021. Syftet 

med granskningen har varit att ge revisionerna underlag för ansvarsprövning 

genom att översiktligt granska kommunstyrelsen i enlighet med 

kommunallagen och god revisionssed. I revisionsrapporten ges följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen.  

 

Tillse att samtliga verksamhetsmål är mätbara och uppföljningsbara enligt 

kommunens styrmodell. 

Förslag till åtgärd: Inför Kommunstyrelsens beslut om verksamhetsmål 

2023 kommer förvaltningen lämna förslag om tydliga kriterier för 

måluppfyllnad och mätbara indikatorer för samtliga verksamhetsmål och 

mått. I anvisningarna för måluppföljningen i delårsrapporterna ska det även 

framgå att en prognos på måluppfyllelsen ska lämnas i löpande text. 

 

Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten 

ska ske. 

Förslag till åtgärd: I november 2022 kommer Kommunstyrelsen att ta 

beslut om Tillämpningsanvisningar för internkontroll. Kommunstyrelsens 

förvaltning kommer även att revidera Reglementet för internkontroll samt 

Tillämpningsanvisningar för respektive nämnd. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

En förbättrad målstyrning och intern kontroll kan leda till en effektivare 

styrning av kommunen. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga konsekvenser 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga konsekvenser 

    

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Johan Palmgren, EY 

Claes Hedlund, Kommunrevisionen 

 

Ylva Morén 

 

 

 

Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning  
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Revisionsrapport 2021 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 

 Mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Munkedals kommun  

Grundläggande granskning 2021 
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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av styrelse, nämnder och fullmäktiges 

beredningar i Munkedals kommun på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med 

granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt 

granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen 

har genomförts genom dokumentstudier och nämnddialoger. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 

bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. 

Granskningen avser verksamhetsår 2021. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet 

i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av 

redovisningsrevisionen. Nämndernas måluppfyllelse har granskats per delårsrapport i augusti 

2021. Utifrån kraven i kommunallagen och God sed samt kommunens styrmodell har vi tagit 

fram revisionskriterier som styrelse och nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett 

ändamålsenligt arbetssätt. I figuren nedan sammanställs vår bedömning av nämndernas 

arbete med att säkerställa tillräcklig styrning, uppföljning och internkontroll. Bedömningarna 

grundar sig på granskningens revisionskriterier och har resulterat i ett antal 

rekommendationer. 

 Figur 1. Sammanställd bedömning för KS, VFN, BUN, SBN och KFN utifrån revisionskriterier 

 

     Antal nämnder som säkerställt, i allt väsentligt säkerställt eller i huvudsak säkerställt en tillräcklig styrning, 

uppföljning samt internkontroll.  

     Antal nämnder som delvis eller i viss utsträckning säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning samt 

internkontroll. 

     Antal nämnder som inte säkerställt eller inte fullt ut säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning samt 

internkontroll. 
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Styrning
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Uppföljning
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Intern kontroll
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 

med kraven i kommunens styrmodell. 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig internkontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 

kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

 Har jävsnämnden och överförmyndaren utövat respektive uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 7 § 

 God revisionssed 2018 

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Kommunens styr- och ledningssystem. 

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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2.4. Avgränsning  

Granskningen avser verksamhetsåret 2021 och omfattar kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

jävsnämnden, överförmyndaren.  

Valnämnden och kommunfullmäktiges beredningar omfattas inte av granskningen då inga 

sammanträden hållits under 2021.  

3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Munkedals kommuns styrmodell och 

anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 

uppföljning och internkontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 

för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål och riktlinjer  

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges inriktningsmål till egna mål enligt styrmodell  

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

▪ A3. Analyserat och vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans 

under innevarande år  

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi i månadsrapporter och delårsrapporter 

▪ B3. Vid ekonomiskt underskott har nämnden senast till nästa rapporttillfälle 

redovisat för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet 

skall täckas och vilka konsekvenser de får 

▪ B4. Kommunstyrelsen: Utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och 

bolag 

 

 Tillräcklig internkontroll i verksamheten  

▪ C1. Genomfört en riskbedömning 

▪ C2. Fastställt en internkontrollplan enligt reglemente för internkontroll  

▪ C3. Följt upp nämndens arbete med internkontroll 

▪ C4. Rapporterat uppföljning av interkontroll till kommunstyrelsen 
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4. Kommunstyrelsen 

4.1. Organisation  

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnder, gemensamma nämnder, hel- eller 

delägda bolag och kommunalförbunds verksamhet. Kommunstyrelsens förvaltning verkställer 

kommunstyrelsens uppdrag. 

4.2. Styrning 

Granskningen visar att kommunstyrelsen beslutat om verksamhetsmål och 

förvaltningsuppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till verksamhetsmålen 

finns indikatorer. Det saknas dock mätbara indikatorer för måluppfyllnad för vissa av styrelsens 

verksamhetsmål. Exempelvis har styrelsen ett mål om ökad sysselsättning. Till målet finns 

indikatorn ”genomföra en utredning om möjlighet till prestationsbaserat försörjningsstöd”, det 

är därför inte helt tydligt hur målet ska mätas. 

Av kommunstyrelsens delårsrapport per augusti framgår att kommunstyrelsen bedömer att 

fyra av totalt fem verksamhetsmål som delvis uppfyllda och ett mål som helt uppfyllt. Det 

saknas en prognos för måluppfyllnad för helåret.  

4.3. Uppföljning och uppsiksplikt  

Av protokoll framgår att styrelsen har tagit del av ekonomiska månadsrapporter samt 

delårsrapporter för alla nämnder inom Munkedals kommun. Det framgår även av protokoll att 

styrelsen mottagit nämndernas uppföljning av interkontrollplan 2021. Kommunstyrelsen har 

enligt protokoll tagit del av bolagens årsredovisning, bolagens arbete med internkontroll, samt 

uppföljning av bolagens efterlevnad av uppställda ägardirektiv. Granskningen visade inte på 

några avvikelser rörande kommunstyrelsens uppföljning eller uppsiktsplikt.  

4.4.  Internkontroll 

Kommunstyrelsens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat ska ske, 

vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga 

avvikelser avseende kommunstyrelsens arbete med internkontroll. 

4.5. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium.  

 Ett uppdrag finns för att se över samverkansformen för den gemensamma 

miljönämnden och utvärdera om nämnden kan bedrivas bättre i egen regi.  
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 Kommunstyrelsen avser att försöka samarbeta med andra kommuner för att upphandla 

tjänst i enlighet med det nya visselblåsardirektivet som gäller från juni 2021.  

 

 Kommunstyrelsen uppger att det finns en otydlighet i kommunens 

ekonomistyrningsregler. Det beskrivs att nämnderna i vissa fall rapporterar till 

kommunfullmäktige vid underskott, istället för till kommunstyrelsen så som anges 

ekonomistyrningsreglerna.  

4.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunstyrelsen har 

brutit ned kommunfullmäktiges inriktningsmål till egna verksamhets mål. Vi noterar att vissa av 

målen saknar tydliga kriterier för måluppfyllnad, vilket är ett krav enligt Munkedals kommuns 

styrmodell. I vår mening kan arbetet med att omhänderta kommunfullmäktiges inriktningsmål 

stärkas genom att styrelsen kopplar mätbara indikatorer till samtliga av verksamhetsmålen.  

Styrelsen uppvisar en svag måluppfyllnad i delårsrapport per augusti. I delårsrapporterna 

saknas det prognos om måluppfyllnad för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas 

genom att i samband med uppföljningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per 

helår.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en tillräcklig internkontroll. Vi 

konstaterar att det av kommunstyrelsens internkontrollplan inte framgår när uppföljning av 

kontrollmomenten ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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5. Välfärdsnämnden   

5.1. Organisation  

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 

socialnämnd. Individärenden som omfattas av sekretess behandlas av välfärdsnämndens 

myndighetsutskott. Ärendena gäller främst socialtjänstens personärenden från individ- och 

familjeomsorg, inklusive ensamkommande asylsökande barn och unga, LSS, äldreomsorg 

samt elevärenden från skolan. Välfärdsförvaltningen verkställer nämndens beslut.  

5.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att inga av nämndens verksamhetsmål 

bedöms vara uppfyllda för perioden. Det saknas en prognos för måluppfyllnad för helåret.  

5.3. Uppföljning 

Av februarirapport framgår att nämnden prognosticerar en negativ avvikelse mot budget på 

7,65 mnkr för helåret. Avvikelsen förklaras av ökat antal köpta placeringar på individ- och 

familjeomsorgsavdelningen.  

Av delårsrapport per april framgår att nämnden prognosticerar ett underskott för helåret om 

cirka 6,9 mnkr. Prognosen innebar en förbättring jämfört med februarirapporten, då nämnden 

erhållit bidrag från staten avseende merkostnader för Covid-19 och sjuklönekostnader. I 

rapporten presenteras de åtgärder som förvaltningen planerar att genomföra för att minska 

underskottet. Åtgärderna var dock inte tillräckliga för att kompensera för hela det 

prognosticerade underskottet.  

I delårsrapport per augusti prognosticerade välfärdsnämnden ett underskott för helåret om 9 

mnkr. Anledningen till det ökande underskottet jämfört med delårsrapporten per april var 

hemtagning av köpta boendeplatser inom LSS utan tillräcklig förberedelse. Detta ledde till 

kraftigt ökad bemanning  och höga sjuktal. I delårsrapporten redovisades ytterligare åtgärder 

för att minska underskottet. Åtgärderna var inte tillräckliga för att kompensera för hela det 

prognosticerade underskottet.  

Av oktoberrapport framgår att prognosavvikelsen för helåret var fortsatt negativ om 8,45 mnkr.  

Nämnden beslutade inte om några ytterligare åtgärder vid behandling av oktoberrapporten.  

Utöver dessa rapporter har nämnden enligt protokoll varje månad fått ekonomisk uppföljning 

som en informationspunkt vid varje sammanträde. Det framgår att nämnden vid varje 

ekonomisk uppföljning blivit informerad om det ekonomiska utfallet, helårsprognos, samt de 

åtgärder som förvaltningen planerar att genomföra för att minska underskottet.  

5.4. Internkontroll 

Välfärdsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat ska ske, 

vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 
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nämnden rapporterat uppföljning av internkontrollplanen till kommunstyrelsen. Vi noterar dock 

av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar avseende 

internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga avvikelser avseende nämndens arbete 

med internkontroll.  

5.5. Resultat av dialog med presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

välfärdsnämndens presidium.  

 Personalförändringar i förvaltningsledningen har bidragit till att nämnden inte lyckats 

med tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans under 2021.  

 

 Det beskrivs funnits brister i dokumentation och avvikelserapportering inom LSS 

gruppbostäder till förvaltningens system. Enligt uppgift har LSS gruppbostäder getts 

riktade utbildningar i dokumentation av verksamhetspedagog samt enhetschef.  

 

 Extra presidieträffar har genomförts för att följa frågorna kring underskotten gällande 

stödboenden.  

5.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att välfärdsnämnden inte har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden har vid samtliga 

uppföljningar under året prognosticerat ett underskott för helåret. De åtgärder som nämnden 

beslutat om har inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans under innevarande år vilket 

vi ser som en brist.  

Nämnden uppvisar en svag måluppfyllnad i delårsrapport per augusti. I delårsrapporterna 

saknas det prognos om måluppfyllnad för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas 

genom att i samband med uppföljningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per 

helår.  

Vår bedömning är att välfärdsnämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering.  

Vår bedömning är att välfärdsnämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig internkontroll. Vi 

noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering av kontrollresultat 

ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 

nämnden rapporterat uppföljning av internkontrollplanen till kommunstyrelsen. Vi noterar dock 

av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar avseende 

internkontroll. 
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6. Barn- och utbildningsnämnden  

6.1. Organisation  

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg och 

undervisning. Barn- och utbildnings- samt kultur- och fritidsförvaltningen genomför nämndens 

uppdrag.  

6.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att samtliga sju av nämndens 

verksamhetsmål bedöms vara delvis uppfyllda. Det saknas en prognos för måluppfyllnad för 

helåret. I övrigt noteras inga väsentliga avvikelser avseende barn- och utbildningsnämndens 

styrning.  

6.3. Uppföljning 

Av februarirapport framgår att nämnden prognosticerade ett underskott mot budget om cirka 

5,2 mnkr för helåret. Nämnden begärde i samband med delårsrapportering per april att få 

förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans för helåret. Av delårsrapport per april 

framgår att nämnden prognosticerade en budget i balans för helåret 2021 till följd av tillfälligt 

utökad ram om 5,8 mnkr.  

Nämnden prognosticerade ett överskott mot budget på cirka 2,5 mnkr i delårsrapport per 

augusti. I oktoberrapporten var prognosen för helåret ett fortsatt överskott på 2,3 mnkr.   

6.4. Internkontroll 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av 

kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll 

framgår inte huruvida nämnden rapporterat uppföljning av internkontrollplanen till 

kommunstyrelsen. Vi noterar dock av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av 

nämndernas uppföljningar avseende internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga 

avvikelser avseende nämndens arbete med internkontroll.  

6.5. Resultat av dialog med presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

barn- och utbildningsnämndens presidium. 

 Det har varit en stor omsättning på styrelseledamöter inom nämnden, vilket uppges 

varit en utmaning i nämndens arbete.  

 

 Nämnden uppger att det finns vissa ordningsproblem på högstadiet i kommunen. 

Väktare har varit utplacerade på skolan för att upprätthålla ordningen under 2021.  
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 Hantering av pandemin beskrivs som en av nämndens största utmaningar under året, 

särskilt distansundervisning för gymnasielever beskrivs som utmaning. Därutöver har 

grundskolans hybridundervisning varit en stor utmaning för personalen.  

 

 Det har varit hög sjukfrånvaro till följd av pandemin bland personalen på kommunens 

förskolor.  

 

 Arbetsmiljön på Bruksskolan beskrivs som bristfällig till följd av dåligt inomhusklimat. 

6.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut säkerställt att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Inget av 

nämndens verksamhetsmål bedöms vara helt uppfyllda i delårsrapport per augusti. Inga övriga 

avvikelser har noterats i granskningen. I delårsrapporterna saknas prognos om måluppfyllnad 

för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas genom att i samband med uppföljningen 

också redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår.  

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 

internkontroll. Vi noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering 

av kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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7. Kultur- och fritidsnämnden   

7.1. Organisation  

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten. 

Barn- och utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen genomför nämndens uppdrag.  

7.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att fyra av totalt fem verksamhetsmål delvis 

uppfyllts, ett mål bedöms som ej uppfyllt. Det saknas en prognos för måluppfyllnad för helåret. 

I övrigt noteras inga väsentliga avvikelser avseende kultur- och fritidsnämndens styrning.   

7.3. Uppföljning 

Av granskningen framgår inga väsentliga avvikelser avseende kultur- och fritidsnämndens 

arbete med uppföljning.  

7.4. Internkontroll 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat 

ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 

nämndens uppföljning av internkontrollplanen rapporterats till kommunstyrelsen. Vi noterar 

dock av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar 

avseende internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga avvikelser avseende nämndens 

arbete med internkontroll.  

7.5. Resultat av dialog med presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kultur- och fritidsnämndens presidium.  

 Pandemin har påverkat nämndens verksamheter under året. Många verksamheter så 

som bibliotek, fritidsgårdar och föreningar har varit stängda under året.  

 

 Det framkommer att byggnation av ny bollhall pågår i kommunen och att det finns ett 

stort intresse bland föreningar i kommunen att få tillgång till lokalen.  

 

 Solceller håller på att installeras på en ishall i kommunen. Syftet är att mer 

kostnadseffektivt kunna använda hallen året runt, även under sommaren.  

7.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden inte fullt ut har säkerställt att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Detta då 

nämnden uppvisar en svag måluppfyllnad i delårsrapport per augusti. I delårsrapporterna 
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saknas prognos om måluppfyllnad för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas genom 

att i samband med uppföljningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår. 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering. Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 

internkontroll. Vi noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering 

av kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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8. Samhällsbyggnadsnämnden   

8.1. Organisation  

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet 

och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen verkställer nämndens uppdrag.  

8.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att fyra av totalt sex verksamhetsmål bedöms 

vara uppfyllda och att de resterande två målen bedöms vara delvis uppfyllda. Det saknas en 

prognos för måluppfyllnad för helåret. 

8.3. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden rapporterat underskott vid samtliga fyra ekonomiska 

uppföljningar under året. Vid varje uppföljning har nämnden prognosticerat underskott mot 

budget för helåret. I februarirapporten prognosticerade nämnden en negativ avvikelse mot 

budget på 1,5 mnkr för helåret, uteblivna intäkter för måltidsverksamheten på grund av Covid-

19 anges som orsaken.  

I delårsrapport per april var prognosen för helåret ett underskott mot budget på 2 mnkr.  

I delårsrapport per augusti var helårsprognosen en negativ avvikelse på cirka 1,2 mnkr.  

I delårsrapport per april och augusti förklaras underskottet av ökade kostnader för 

bostadsanpassning och måltidsavdelningens uteblivna externa intäkter på grund av pandemin. 

Förvaltningen uppger i de båda delårsrapporterna att bidragsansökningar från Socialstyrelsen 

kommer ske för att täcka underskottet avseende måltidsverksamheten, nämnden har dock inte 

beslutat om ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med resterande underskott under 

innevarande år.  

Vid oktoberrapporten var helårsprognosen ett underskott mot budget på 0,75 mkr. Inga 

ytterligare åtgärder presenterades i rapporten.   

8.4. Internkontroll 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat 

ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 

nämndens uppföljning av internkontrollplanen rapporterats till kommunstyrelsen. Vi noterar 

dock av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar 

avseende internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga avvikelser avseende nämndens 

arbete med internkontroll.  
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8.5. Resultat av dialog med presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

samhällsbyggnadsnämndens presidium.  

 Pandemin har haft en fortsatt stor påverkan på nämndens arbete under 2021. 

Arbetsbelastningen inom lokalvården har minskat, andra verksamheter såsom 

måltidsverksamheten har istället haft en ökad arbetsbelastning.  

 

 Pandemin beskrivs ha medfört en underhållsskuld. Nämnden uppger att arbetet för att 

minska denna skuld varit en prioritering under hösten 2021.  

 

 Det beskrivs som en utmaning att driva stora projekt i kommunen.  Kommunens 

investeringsprocess följs inte fullt ut och det är svårt att få nybyggnadsprojekt att falla 

inom budgetens planerade tidsramar.  

 

 Tillsyn avseende bygglov beskrivs som en utmaning i kommunen och det finns en 

ökande tillsynskuld.  

8.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt att verksamheten bedrivs 

i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden har vid 

samtliga uppföljningar under året prognosticerat ett underskott för helåret. De åtgärder som 

nämnden beslutat om har inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans under innevarande 

år vilket vi ser som en brist. I delårsrapporterna saknas det prognos om måluppfyllnad för 

helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas genom att i samband med uppföljningen också 

redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår. 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 

internkontroll. Vi noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering 

av kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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9. Jävsnämnden 

9.1. Organisation  

Jävsnämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 

samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut. 

9.2. Avvikelser  

Revisionen har under året genomfört en fördjupad granskning avseende bygglovsprocessen i 

Munkedals kommun. I granskningen framkom att det fanns brister avseende obligatoriska 

moment utifrån plan- och bygglagen i de ärenden där jävsnämnden fattat beslut. Granskningen 

visade att vissa exempelvis att det saknades information om hur beslut kan överklagas i beslut 

för vissa ärenden. Granskningen visade även att det saknades en tydlig redovisning av hur 

avgiften för bygglovet har fastställts.   

9.3. Vår bedömning 

Vår bedömning är att jävsnämnden inte fullt ut har utövat sitt uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i reglemente formulerat nämndens 

uppdrag. Av reglementet framgår att nämnden inom sitt verksamhetsområde ska följa vad som 

anges i lag eller annan författning. Granskningsinsatser under året har påvisat brister i 

jävsnämndens följsamhet till plan- och bygglagen, vi bedömer därför att det finns brister i hur 

nämnden utövat sitt uppdrag under året.  
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10. Överförmyndaren  

10.1. Organisation  

Munkedals kommun samverkar avseende överförmyndarens ärenden med Uddevalla, 

Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner. Samverkan sker 

genom ett samverkansavtal. Handläggningen av ärendena sker av tjänstemän på kontoret i 

Uddevalla och granskas och kommunrevisionen i Uddevalla kommun.  

10.2. Resultat av dialog   

Kommunrevisionen har under 2021 genomfört en dialog med överförmyndaren i Munkedals 

kommun. Nedan presenteras iakttagelser från dialogen.  

 Överförmyndaren får återkommande rapporteringar kring arbetet med granskning av 

årsräkningar.  

 Rekrytering och utbildning av gode män har påverkats negativt av pandemin. Det finns 

för närvarande ett antal gode män med fler en tio huvudmän, utgångspunkten är att 

ingen god man ska ha fler än tio huvudmän samtidigt. Insatser för att rekrytera och 

utbilda gode män har delvis pausats på grund av pandemin.  

10.3. Avvikelser  

Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

10.4. Vår bedömning 

Vår bedömning är att överförmyndaren i allt väsentligt har utövat sitt uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  
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11. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Internkontroll 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

KS R        R   

VFN   R       R   

BOUN         R   

KFN         R   

SBN   R      R   

  

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål och riktlinjer  

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges inriktningsmål till egna mål enligt styrmodell  

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

▪ A3. Analyserat och vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans 

under innevarande år  

 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi i månadsrapporter och delårsrapporter 

▪ B3. Vid ekonomiskt underskott har nämnden senast till nästa rapporttillfälle 

redovisat för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet 

skall täckas och vilka konsekvenser de får 

▪ B4. Kommunstyrelsen: Utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och 

bolag 

 

 Tillräcklig internkontroll i verksamheten  

▪ C1. Genomfört en riskbedömning 

▪ C2. Fastställt en internkontrollplan enligt reglemente för internkontroll  

▪ C3. Följt upp nämndens arbete med internkontroll 

▪ C4. Rapporterat uppföljning av interkontroll till kommunstyrelsen 

  

    
R 
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12. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar att välfärdsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden vid samtliga uppföljningar under 

2021 prognosticerat ett underskott för helåret. Nämnderna har inte beslutat om tillräckliga 

åtgärder för att nå en budget i balans under innevarande år vilket vi ser som en brist.  

Granskningen visar även att samtliga nämnder, undantaget samhällsbyggnadsnämnden, 

uppvisar en svag måluppfyllelse för helåret 2021. I vår mening kan samtliga nämnder stärka 

sin målstyrning genom att i samband med delårsuppföljning av målen också redovisa en 

prognos för måluppfyllelse per helår. 

Nämnderna har enligt vår bedömning i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjerna.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete 

med internkontroll i enlighet med riktlinjerna. Vi noterar dock att det inte framgår av 

nämndernas och styrelsens internkontrollplaner när uppföljning av kontrollmomenten ska ske, 

vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll.  

Vi bedömer utifrån resultatet av tidigare granskningsinsatser under året, att jävsnämnden inte 

fullt ut har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Vi bedömer att överförmyndaren i allt väsentligt har utövat sitt uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:  

 Tillse att samtliga verksamhetsmål är mätbara och uppföljningsbara enligt kommunens 

styrmodell. 

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar välfärdsnämnden att:  

 Tillse att verksamheten ryms inom anvisad budgetram genom att vidta åtgärder för att 

nå budget i balans under innevarande år.  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att:  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att:  

 Tillse att verksamheten ryms inom anvisad budgetram genom att vidta åtgärder för att 

nå budget i balans under innevarande år.  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  
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Göteborg den 7 mars 2022   

 

    

Andreas Haugen   Johan Palmgren  

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst and Young AB    Ernst and Young AB 

 

 

  

Liselott Daun  

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst and Young AB 

Kvalitetssäkrare 
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin internnkontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll2 

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som framkommit i 

revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- 

och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, jävsnämnden och överförmyndaren.  

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 

revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas 

måluppfyllelse har granskats per delårsrapport augusti 2021. 

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda 

revisionsfrågor och revisionskriterier. 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll. 

 Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

 

2 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 

protokollsbevakning. 

34



 

23 

 

Bilaga 2. Munkedals kommuns styrmodell 

I Munkedals styr- och ledningssystem beskrivs Munkedals kommuns styrmodell. Utifrån 

kommunfullmäktiges långsiktiga vision och inriktningsmål beslutar respektive nämnd om 

verksamhetsmål. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara. Respektive förvaltning upprättar 

varje år verksamhetsplaner. I planen ska framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig 

för att uppnå inriktnings- och verksamhetsmålen. Planen godkänns av respektive nämnd i 

december i samband med beslut om nämndens detaljbudget. Utifrån verksamhetsplan ska 

varje enhet/arbetsplats ta fram aktiviteter för hur verksamhetsplanen ska uppnås. I figur 2 

nedan beskrivs styrmodellen i Munkedals kommun 

 

Figur 2: EYs tolkning av Munkedals kommun styrmodell. 

 

Vision 
Inriktnings-

mål
Verksamhets-

mål 
Verksamhets-

planer 
Aktiviteter 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium Nämndialoger  

 Kommunstyrelsens presidium, 2021-11-03 

 Välfärdsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Barn- och utbildningsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Samhällsbyggnadsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Överförmyndaren, 2022-01-28 

 

Dokumentförteckning  

 

 

Kommungemensamt  

 Mål- och resursplan 

 Munkedals styr- och ledningssystem  

 Reglemente för internkontroll 

 Styr -och ledningssystem Munkedal 

Bilaga 1. Ekonomistyrning 

(ekonomistyrningsregler) 
 

Kommunstyrelsen  

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 

 Uppdragsbeskrivning för 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Anteckningar från dialogdagar med 

nämnder och bolag, 2021  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 

Välfärdsnämnden 

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente  

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 
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Diarienummer: 2022-000110 

Datum: 2022-03-27 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 9 § 

kommunallagen - DILAB AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Dilab AB har under verksamhetsåret 2021, 

bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter 

som gäller för verksamheten. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 

uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin 

verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 

kap 9 § KL. 

Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2021 

haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 

regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 

kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 

kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag 

såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och 

styrelseprotokoll. 

Av det som framkommit kan det konstateras att Dilab AB under 

verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 

förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med 

de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga konsekvenser 
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Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga konsekvenser 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

 

 

 

Beslutet skickas till: 

      

 

Ylva Morén 

 

 

 

Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning  
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Diarienummer: 2022-000131 

Datum: 2022-04-29 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Svar på initiativärende från Rolf 

Jacobsson (KD) om flaggning med 

Ukrainas flagga 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att flaggning med Ukrainas flagga ska ske varje 

fredag på den officiella flaggstången på Centrumtorget i Munkedal till dess  

att fredsavtal undertecknats, eller som längst till och med den 30 juni 2022.  

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet att besluta om eventuell förlängning, 

eller ändring av flaggningen om fredsavtal inte har undertecknats.  

Sammanfattning 

Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med initiativ där han föreslår 

kommunstyrelsen besluta att vid lämpliga tillfällen flagga med svensk och 

ukrainsk flagga. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2022, § 85, att skicka ärendet på 

beredning till kommunstyrelsens förvaltning. 

 

Kommunens riktlinje för flaggning anger vid vilka tillfälle det ska flaggas, 

exempelvis vid allmänna flaggdagar. Vidare ges möjlighet att flagga vid  

annat tillfälle, exempelvis vid utländskt besök, statsbegravning eller  

liknande. Denna möjlighet bedöms inrymma den nu föreslagna flaggningen  

till stöd för Ukraina. 

 

Riktlinjen för flaggning anger vidare hur utländsk flagga ska hissas i relation 

till den svenska flaggan. Det innebär att de båda flaggorna ska vara hissade 

samtidigt. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Kostnad för inköp av flagga och för personal vid hissning och halning av 

flaggorna uppkommer. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Flaggningen visar på stöd och solidaritet för Ukrainas befolkning vilket kan ha 

en positiv effekt på sammanhållningen. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga konsekvenser. 

    

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltning för genomförande 

Ylva Morén 

 

 

 

Kommundirektör 
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§ 85 Dnr 2022-000131  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) om att flagga med 

ukrainskaflaggan. 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Jacobsson (KD) föreslår att kommunstyrelsens fattar beslut om att vid lämpliga tillfällen 

flagga med svenska och ukrainska flaggorna. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om ärendet ska skickas på beredning eller om ärendet ska avslås 

och finner kommunstyrelsen beslutat att skicka ärendet på beredning.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka initiativärendet på beredning till kommunstyrelsens 

förvaltning. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör för beredning 
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Diarienummer: 2022-000005 

Datum: 2022-05-02 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Ulrika Karlsson 

Anställd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Anmälan av delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 

2019-01-04 § 5. 

 

Förteckning redovisar beslut tagna 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser 

 

 

 

 

 

Ylva Morén 

 

 

Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-04-01 – 2022-04-30 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-04-19 77909 I Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.5 - Antagande av anbud 

genom gemensam upphandling av 

dataskyddsombud sammanställd av 

Tanums kommun. 

 

Ylva Morén 2022-000130 

2022-04-05 77812 I HR-avdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 

Välfärdsförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Kommunstyrelsens förvaltning för 

februari månad. 

 

Linda Gistedt  

2022-04-04 77805 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd 

till färdtjänst för perioden 2022-03-

01 -- 2022-03-31. 

 

Inez Rossberg 

Andersson 
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Diarienummer: 2020-000216 

Datum: 2022-04-28 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Årsredovisning 2021 tolkförmedling 

Väst 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 

Sammanfattning 

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. Arets resultat blev 5,4 mkr att jämföra med budgeterat 

nollresultat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.  

 

Förbundet har uppnått samtliga mål för 2021.  

Förbundet hade 1 078 aktiva tolkar och 76 aktiva översättare per 31 

december. Totalt har 76 tolkar rekryterats under året, av dessa är 16 

auktoriserade varav nio dessutom innehar sjukvårdsauktorisation. Även 13 

översättare har rekryterats varav åtta är auktoriserade translatorer.  

Den 31 december 2021 hade förbundet ca 5 800 registrerade 

medlemskunder. Varje månad förmedlades uppdrag till ca 2 000 kunder. 

Totalt köptes 99,99 % av samtliga förmedlade uppdrag av förbundets 

medlemmar. Största kunden var Västra Götalandsregionen, som stod för ca 

71 %.  

 

Under året har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket 

motsvarar en personalomsättning om 14,8 %.  

Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 

procentenheter jämfört med föregående år. Utfallet är tydligt påverkat av 

pandemisituationen. 

 

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Nya medlemmar och ny förbundsordning, 1 januari fick förbundet tre nya 

medlemskommuner. 

• Pandemin, pandemisituationen i samhället har påverkat verksamheten 

under året på olika sätt. 

• Ny telefoniplattform och Teams, under året driftsattes ny telefoniplattform 

och Teams ersatte Skype. 
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• Antal kontor, direktionen beslutade i november att antalet kontor ska 

minskas från fyra till tre. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Det positiva resultatet stärker förbundets ekonomi och möjliggör en 

utbetalning till medlemmarna. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Årsredovisningen visar på att verksamheten lever upp till uppsatta 

målsättningar. Det är positivt för de verksamheter som använder förbundets 

tjänster. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga konsekvenser 

    

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Direktionen för Tolkfördelning Väst 

 

Ylva Morén 

 

 

 

Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning  
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ÅRSREDOVISNING 

Dnr 22/0012-2 

2022-03-25 

  

 

 

 

Årsredovisning 2021 
 

 

 

Tolkförmedling Väst 
Organisationsnummer 222000-2972 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

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

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

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

 

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

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
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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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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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag 
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Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

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

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 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  

 
 
 
 
  

72



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   

75



 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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Diarienummer: 2020-000346 

Datum: 2022-05-01 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Årsredovisning 2021 

Samordningsförbundet Väst 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Samordningsförbundet Väst samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av 

styrelsen 2022-03-22.  

 

Årets resultat uppgår till 225 tkr (-1 004 tkr). Eget kapital uppgår till 1 983 

tkr. 

 

Samtliga uppdrag var bemannade av personal från samverkansparterna t o m 

den 16 augusti, då slutade en av arbetsterapeuterna som arbetade i 

utredningen. Beslut fattades då att avvakta med tillsättning tills förbundet 

hade sett över verksamhetsinriktning 2022. Budgetförutsättningarna var att 

uppdrag motsvarande minst en tjänst skulle behövda sparas in from 2022.  

 

Pga. pandemin har under större delen av året inte varit optimala 

förutsättningar att verkställa alla insatserna på det sätt som styrelsen hade 

fattat beslut om. 

 

Fram till slutet av september genomfördes alla möten och föreläsningar i 

största möjliga mån digitalt över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. 

eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. Utmaningen var att 

myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så 

digitaliserade och att arbetsplatser inte i samma utsträckning som tidigare 

varit villiga att ta emot personer för arbetsträning-/prövning-/praktik. 

Försiktighetsåtgärderna medförde också att all gruppverksamhet fick 

anpassas så varje deltagare fick ha eget rum och därmed fick antal deltagare 

per grupp reduceras, detta gällde utredningen. 

 

Ett nytt arbetssätt infördes under året där ansökan om stöd i rehabiliteringen 

ställs till förbundet och inte till speciell insats. I slutet av året infördes också 

att deltagare själva kan ansöka om stöd och insats hos förbundet. 
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Antalet ansökningar ökade jämfört med 2020 då var det 25 ansökning i 

genomsnitt/månad medan det under 2021 har varit i genomsnitt 28 

ansökningar/månad. Samtidigt har deltagarna som ansöker om insats stått 

mycket långt ifrån arbetsmarknaden och enbart 51% av deltagarna hos RV 

kunde tillgodogöra sig insatsen. 49% har avslutats pga. sjukdom, behövt 

fortsatt rehab eller slutat av privata orsaker. 

 

Melleruds kommun ansökte i slutet av september om medlemskap i 

Samordningsförbundet Väst och ingår i förbundet from 2022-01-01. Det 

medförde ett extra styrelsemöte och extra medlemsamråd. För övrigt 

påverkade inte det budgeten 2021. 

 

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är nära 

att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens 

uppsatta mål i verksamhetsplanen för året. 

 

Förbundets revisorer meddelar följande i revisionsberättelsen  

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om 

kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. är uppställda 

  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 

med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Med årets överskott uppgår det egna kapitalet till 1,9 mnkr vilket är något 

över det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet. En del av 

det egna kapitalet kommer användas för insatser 2022. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

En ekonomi i ordning gör att samordningsförbundet kan fortsätta bedriva sin 

verksamhet i enlighet med gällande verksamhetsplan 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga konsekvenser 

 

    

 

Ylva Morén 

 

 

 

Kommundirektör 
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Ordförande har ordet  

Ofta brukar prologen i årsredovisningar avslutas med att harangera personalen. Jag tänker i denna 

”Ordförande har ordet” göra precis tvärtom. 

Att under de omständigheter som har rått under de senaste två åren ändå med stor kunnighet, 

engagemang och kreativt arbete nå de resultat som uppvisats är i sig enastående.  

Förbundschef, medarbetare och kansli skall ges ett sort TACK! 

Tre företeelser vill jag speciellt nämna från verksamhetsåret som har gått; 

 

Förbundschefen tillsammans med presidiet har varit på turné i förbundets samtliga åtta 

kommuner. Årets presentation inleddes med att visa en film om vad Finsam är, följt av ett bildspel 

om vad som gällde i den kommun vi besökte. Sedan berättade vi om två f.d. deltagares 

erfarenheter av vad Samordningsförbundet betytt för dem för att sedan avsluta med en 

frågestund. Detta upplägg blev mycket uppskattat och vi kände oss tillfreds med att informationen 

gått fram. 

 

Föreningen NNS - intresseorganisation för samordningsförbund har varit föremål för diskussion 

under verksamhetsåret. En indignerad årsmötesdebatt på våren följdes upp av ett mer sansat 

medlemsmöte på hösten. Fråga har framställts huruvida vårt förbund skall ingå i denna 

sammanslutning eller inte. En glädjande omständighet är att vid årsmötet invaldes Karin 

Blomstrand, Munkedal in i NNS styrelse. Vi ser därmed att vi får en stark ingång som möjliggör att 

vi kan få framfört synpunkter vi har på NNS arbete. 

 

Vi har fått tillökning (!). Under hösten inkom förfrågan från Melleruds kommun om att få tillhöra 

vårt förbund. Efter en föredömlig snabb hantering av ingående medlemmar kunde vi besluta om 

att hälsa Dalslandskommunen välkommen i gemenskapen f o m 2022. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att ”människor med olika former av funktionsvariation är egentligen 

inte människor med särskilda behov utan människor med alldeles vanliga behov som måste 

tillgodoses med särskilda insatser!”.  Det är just det vi (= AF, FK, Region och kommun) är bra på! 

 

/ Kenneth Carlsson 

Färgelanda kommun 

Ordförande 2021 
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Följande förkortningar kan användas i texten:   

Sof = Samordningsförbund Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare 

AF = Arbetsförmedlingen VG-regionen = Västra Götalandsregionen   

FK = Försäkringskassan  IFO = Individ- och familjeomsorg  

KF = Kommunfullmäktige KS = Kommunstyrelse    

RV = Rehabvägledare  AMI = Arbetsmarknad och integration  

AME = Arbetsmarknadsenhet  AMA = Arbetsmarknadsavdelning     

KAKA = Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga  

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 

samordning inom Rehabiliteringsområdet  
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1. Förvaltningsberättelse 
En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det 

ekonomiska utfallet för år 2021.  

Till redovisningen hör bilaga 1, Mål och måluppfyllelse 2021 samt bilaga 2, Statistik 2021 

 

Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, 

Munkedal, Uddevalla, Orust och Färgelanda som medlemmar. 

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett 

kansli. 

 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 

rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera 

insatser med personal från de samverkande parterna. 

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar 

för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och 

kunskapsutbyte. 

 
Finansiering 
Samordningsförbundet Väst finansierades 2021 via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 

hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, 

Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.  
 

Medlemsavgifter 2021 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    4 760 000 kr  

Västra Götalandsregionen 25 % 

Kommunerna gemensamt 25 %   
 

2 379 996 kr 

    2 380 000 kr 
 

Uddevalla 

Orust 

Lysekil 

Strömstad 

Tanum 

Munkedal 

Sotenäs 

Färgelanda 
 

Totalt  

1 005 822 kr 

249 750 kr 

240 624 kr 

233 473 kr  

211 511 kr  

178 598 kr 

147 211 kr 

113 011 kr 
 

9 519 996 kr 

 

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.  
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Verksamhetsidé och vision  
I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett 

effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 

enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att 

uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete 

som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt 

samarbete och bygga broar mellan myndigheterna. 

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att 

Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsbidrag 

9 519 995 9 357 996 
 

9 402 000 
 

9 387 996 
 

9 394 270 
 

Verksamhetens 
kostnader/utfall 

9 295 092 10 626 529 12 331 695 11 161 432 8 604 252 

Årets resultat 224 903 -1 002 874 -555 871 -462 870 920 255 

Soliditet/eget kapital vid 
slutet av året 

1 983 327 1 758 424 2 761 298 3 317 169 3 780 039 

Antal anställda 0 0 0 0 0 
 

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Samtliga uppdrag var bemannade av personal från samverkansparterna t o m den 16 augusti, då slutade 

en av arbetsterapeuterna som arbetade i utredningen. Beslut fattades då att avvakta med tillsättning 

tills förbundet hade sett över verksamhetsinriktning 2022. Budgetförutsättningarna var att uppdrag 

motsvarande minst en tjänst skulle behövda sparas in from 2022. 

Pga. pandemin har under större delen av året inte varit optimala förutsättningar att verkställa alla 

insatserna på det sätt som styrelsen hade fattat beslut om. 

Samordningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner 

som gäller hos våra myndigheter. Avstämning har gjorts regelbundet med samtliga chefer till personalen 

och de informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Varje person som arbetade med uppdrag finansierad 

av Sof Väst följde de riktlinjer som gällde hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning var att 

myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, mm. 

Fram till slutet av september genomfördes alla möten och föreläsningar i största möjliga mån digitalt 

över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. 

Utmaningen var att myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så digitaliserade 

och att arbetsplatser inte i samma utsträckning som tidigare varit villiga att ta emot personer för 

arbetsträning-/prövning-/praktik. Försiktighetsåtgärderna medförde också att all gruppverksamhet fick 

anpassas så varje deltagare fick ha eget rum och därmed fick antal deltagare per grupp reduceras, detta 

gällde utredningen.  
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Ett nytt arbetssätt infördes under året där ansökan om stöd i rehabiliteringen ställs till förbundet och 

inte till speciell insats. I slutet av året infördes också att deltagare själva kan ansöka om stöd och insats 

hos förbundet. Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning där deltagarens behov ska 

vara i centrum och sedan görs en avstämning med de myndigheter som deltagaren har eller har behov 

av att ha kontakt med.   

Antalet ansökningar ökade jämfört med 2020 då var det 25 ansökning i genomsnitt/månad medan det 

under 2021 har varit i genomsnitt 28 ansökningar/månad. Samtidigt har deltagarna som ansöker om 

insats stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och enbart 51% av deltagarna hos RV kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 49% har avslutats pga. sjukdom, behövt fortsatt rehab eller slutat av privata 

orsaker. 

De strukturella insatserna påverkades av att det inte gick att mötas fysiskt, ex. blev Finsamkonferensen 

inställd. Att bygga upp nya samverkanskontakter i kommunerna är svårt när det inte går att träffas.  

16 april genomfördes en Arenadag digitalt och Förbundets Dag genomfördes i slutet av september. 

”Öppet hus” och flera informationsmöten, samt höstens Arenadag blev inställda. Utbildningar som i 

Tjänstedesign och BIP blev flyttade till början av 2022. 

Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har    

ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver. 

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemin, se för övrigt 1.2 
Melleruds kommun ansökte i slutet av september om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och 
ingår i förbundet from 2022-01-01.  Det medförde ett extra styrelsemöte och extra medlemsamråd.      
För övrigt påverkade inte det budgeten 2021. 

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio 

ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget är kommunerna där varje kommun utan ordinarie 

ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av 

Arbetsförmedlingen.  
 

Styrelsens uppgift är att:  

• besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet. 

• stödja samverkan mellan parterna. 

• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas. 

• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas 

samlade ansvarsområden. 

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. 

• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas. 

• upprätta budget och årsredovisning. 
 

Styrelsen har haft 5 möte under 2021. Under de två första mötena, samt vid mötet i december deltog 

ordinarie ledamöter på plats och ersättare via Teams. Vid styrelsemötet i september i anslutning till 

Förbundets Dag deltog samtliga på plats och beslut fattades att mötena får bli hybrida, dvs. ordinarie 
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på plats och ersättare får välja om de vill delta på plats eller digitalt.  Styrelsemötet den 7 oktober var 

extra insatt, enbart för att diskutera Melleruds kommuns ansökan om medlemskap i Sof Väst. Vid det 

mötet deltog samtliga via Teams.  

Styrelsen hade dessutom två möten tillsammans med beredningsgruppen och flertalet ledamöter och 

ersättare deltog vid de två medlemsamråden.  

Styrelsen fick inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk 

uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen fick även ett sommarbrev med 

ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik. 

Regeringen har föreslaget att det fr o m 16 mars 2022 ska vara möjligt för styrelser i Samordnings-

förbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans. 

Styrelsen 2021    
  Ledamot Ersättare 
Arbetsförmedlingen  Anders Paulsson  Catarina Sjöstrand  

Försäkringskassan  Linda Biltmark Anna Andersson 
 

 

  
VG-regionen  Robert Yngve Annica Erlandsson (S) 
 

 
  

Kommunerna  Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla 

   Britt-Marie Andrén Carlsson (S) Orust 

Kenneth Carlsson   Ordförande Ricard Söderberg (S) Lysekil) 

Anders Paulsson  Vice ordförande Pia Tysklind (S) Strömstad 

 

 

 

Roger Wallentin (C) Tanum 

Karin Blomstrand (L) Munkedal 

Nils Olof Bengtson (M) Sotenäs 

Presidium  

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte 

och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 5 möten under året, anteckningar har förts vid 4 av mötena. 

Presidiet har under året tillsammans med förbundschefen besökt samtliga kommuners 

kommunfullmäktige (KF) eller Kommunstyrelser (KS). 

Styrelsen    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -260 000 -189 424 70 576 
 

 

Revisorer för Sof Väst 2021 
 

Staten Lisa Tenggren, KPMG AB 

Kommuner och region Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen 

Sakkunnigt biträde Josefine Kjellberg, KPMG AB 

Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -60 000 -60 000 0 
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Styrelsen har till sin hjälp ett kansli bestående av en förbundschef som är föredragande i förbundets 

styrelse och leder arbetet i förbundet. 

Övrig administration är administratör på 75 % samt ekonomtjänst och löneservice. 
 

Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -1 385 000 -1 255 577 129 423 

Beredningsgrupp  

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/ 

förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. 

Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från 

Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare som ska komma från den privata sektorn 

av primärvården, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun, oftast respektive 

kommuns IFO-chef. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, 

bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en 

kvalitetssäkrande roll. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och 

verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag 

till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs. 
 

Beredningsgruppens representanter 2021 

Maria Tapper Andersson, TF IFO-chef Färgelanda kommun tom 28 februari 

Jon Granlund, IFO-chef Färgelanda kommun from 1 mars 

Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun  

Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun tom 31 mars 

Helena Täcklebo, TF IFO-chef Munkedals kommun from 1 april tom 31 augusti 

Niklas Borg, IFO-chef Munkedals kommun from 1 september 

Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun tom 4 juni 

Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor omsorg Orust kommun from 5 juni  

Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun tom 15 september 

Ylva Görling, Avdelningschef Omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun from 16 september 
Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun 

Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun  

Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun 

Ingemar Hansson, sektionschef Arbetsförmedlingen tom 28 november  

Samir Rajic, sektionschef Arbetsförmedlingen from 29 november 2021 

(ytterligare representant från Arbetsförmedlingen är inte utsedd)  

Martina Laurell, enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkringen  

Daniel Terdell, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder tom 30 april 

Linda Norén Eriksson, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder from 1 maj 

Johan Lidén, enhetschef Psykiatrin tom 30 november ersättare: Aase Eriksson tom 31 maj,  

ny representant och ersättare från psykiatrin saknas  

Elin Hansson, Vårdcentralchef PV Närhälsan,  

ersättare/representant från den privata Primärvården saknas  

Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg koncernkontoret VG-regionen, adjungerad 
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1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 
Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §.  

Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning.  

Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

Förvaltningsberättelsen inkluderar en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 

ekonomisk hushållning.  

Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som 

utgångspunkt.  

God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt 

och kostnadseffektivt.  

Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 

Ekonomiskt resultat 2021 

Bidraget från medlemmarna för 2021 var 9 519 996 kr 

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2021-01-01 var 1 758 424 kr.    

Aktuell kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2021 var 10 651 000 kr  

Förbundets kostnader för 2021 uppgick enligt resultaträkningen till 9 295 092 kr.    

Förbundet har under 2021 förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  

Enligt verksamhetsplan 2021 skulle eget kapital vid årsskiftet 2021-12-31 vara 332 tkr, men blev 

1 983 327 kr.  

Överskottet av eget kapital kommer att användas i insatser 2022. 

Avvikelsen mellan verksamhetsplan och utfall under året blev 1 355 908 kr och är på samtliga 

budgetposter, men först och främst på insatserna, där en arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i 

mitten av augusti och i slutet av året har varit några längre sjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) och 

mycket VAB. De strukturella insatser har inte kunnat verkställas som planerat pga. pandemin. 

Budgeten är nära att vara i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital1  skulle 

2021-12-31 vara 1 778 000 kr. 

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS2. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. ”Pinnstatistik” förs över ansökningar för 

deltagare till insatserna. 

Sof Väst deltar även tillsammans med ett 40-tal Samordningsförbund i NNS uppföljning av indikatorerna. 

Indikatorer (nnsfinsam.se) 

1 Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstilldelning på:  

• 0–7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital  

• 7,1–15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver  

• 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp 

därutöver. 
 

2 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. Nytt SUS/uppföljningssystem är under utveckling. 
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I bilaga 1 till årsredovisning 2021 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst 

insatser. Utförlig statistik finns i bilaga 2, som heter Statistik 2021.  I bilagorna framgår analys av 

resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.  

Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig 

försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som 

anonyma. 
 

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är nära att uppnå målen om en 

god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i verksamhetsplanen för året. 

Bedömningen grundas på utfallen i insatserna:  

• Totalt har 523 deltagare fått insatser via Sof Väst under 2021, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 

anonyma. De anonyma räknas inte med i statistiken för övrigt utan den utgår ifrån 507 deltagare. 

• De 507 deltagarna motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer har deltagit i mera än en 

insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 23 % av deltagarna. 

• Insatserna har haft flera nya deltagare än planerat. Målsättningen var 300 nya deltagare under 

året och det har varit 396 nya deltagare, 205 kvinnor och 175 män, samt 16 anonyma.  

Anonyma deltagare kommer inte att redovisas i statistiken för övrigt utan den bygger på 380 nya. 

• Drygt 1/3 del av ansökningarna kommer från Kommunerna, drygt en 1/3 del från 

Arbetsförmedlingen och övriga knappt en 1/3 del från Försäkringskassan och vården. 

• Målsättningen var att minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning (utan offentlig 

försörjning).  

21 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning 

(utan offentlig försörjning) eller 35 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 

• Minst 40 % av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle      

ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren. 

33 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i arbete eller till studier 

eller 65 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 

• 49 % av deltagarna som avslutades hos rehabvägledare avslutades pga. att de inte kunde 

tillgodogöra sig eller fullfölja insatsen, det var pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller 

föräldraledighet. 

• Personer upp till 29 år skulle prioriteras, 28 % av alla deltagarna var 29 år eller yngre. 

• Sof Väst gör en uppföljning av deltagare som har avslutats hos rehabvägledare 6 månader och 2 år 

efter avslut gällande sysselsättning och försörjning. Det visar att resultatet är bestående, dvs. det är 

flera i arbete, studier och utan offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut. 

• Målet för de strukturella insatserna var att möta totalt 430 personer från de samverkande 

myndigheterna. Resultatet blev 220.  

Förbundets Dag och besöken till KF och KS i kommunerna är inte medräknat. 

• Förbundet har ej kunnat verkställa samverkansutveckling lokalt i kommunerna först och 

främst pga. pandemin, uppstartsmöte i Beredningsgruppen är planerat till i februari 2022. 

• Höstens Arenadag blev inställd. 

• Utbildningar i BIP och Tjänstedesign blev framflyttade till början av 2022. 
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Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under 2021 

o Styrelsen, administration/kansli:       -1 505 001 kr eller  16,1 % av utfallet. 

o Lokaler och kringkostnader:       -976 465 kr eller  10,5 % av utfallet. 

o Strukturövergripande insatser:       -838 395 kr eller   9,1 % av utfallet. 

o Individinriktade insatser:    -5 975 231 kr eller  64,3 % av utfallet. 

Uppföljning av insatserna 
 

Målgrupper 

Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet finansierar är personer i 

åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt 

riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade 

insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.  

Samordningsförbundet stödjer också aktivt och finansierar strukturövergripande insatser som 

syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för 

att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag.  

Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 

Insatser 

Sof Väst har under året 2021 haft två olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande 

insatser.  Målgrupper för de individinriktade insatserna var personer i åldern 16 – 64 år som var i 

behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen var tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av 

begreppet, förutsättningar för arbete poängterades. Prioriterade var personer som ansågs kunna 

tillgodogöra sig insatserna och då i första hand personer upp till 29 år. 

 

Rehabvägledare  

Rehabvägledarna arbetade med kartläggning, motiverande och vägledande med 

arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning-/träning eller praktik. Rehabvägledana 

arbetade lokalt i förbundets samtliga kommuner. 

Utredningen  

Utredningen genomförde funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Enligt verksamhetsplan skulle varje grupp pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med 

deltagare från hela området och med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra 

Bohuslän. Kortare utredningar (KAKA) genomfördes individuellt eller i mindre grupper, både i 

Uddevalla och lokalt i kommunerna.  

Verksamhetsutvecklare 

Stöd till de insatser som förbundet finansierade, stimulerade metod- och verksamhetsutveckling 

och utbyte emellan insatserna. Medverkade vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för 

genomförande av dessa insatser. Arbetar tillsammans med övrig personal med information och 

kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.  
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Kunskapsutveckling i samverkan och information 

Förbundet stimulerar kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas 

myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, ”Öppet hus” mm. 
 

Samverkansutveckling  
Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 

Uppföljning och resultat för insatserna 
Bland aktuella deltagare till samtliga individinriktade insatser, ska personer upp till 29 år och de som 

bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna prioriteras. 

Hos rehabvägledarna var 28 % av deltagarna som började under 2021 unga personer upp till 29 år.  

I utredningen var det 22 % av deltagarna unga personer upp till 29 år. 
 

Rehabvägledare 

Totalt har det deltagit 323 personer hos rehabvägledarna under året, därav 169 kvinnor, 148 män och 

6 anonyma. Målet var 140 nya deltagare under året och det blev 197 nya deltagare, 108 kvinnor, 83 

män och 6 anonyma som räknas inte med i övrig statistik. 

Deltagarna skulle i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kunde vara inskrivna i upp till ett år. 

Genomsnittlig inskrivningstid var 8,7 månader, 8,5 för kvinnorna och 9,0 för männen. Trots det nya 

arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan kommer till Sof Väst, så har 

inskivningstiden minskat jämfört med 2020. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan 

tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i 

välfärdssystemet. 

Rehabvägledarna har för deltagarna haft tillgång till arbetsprövnings-/träningsplatser på 

AME/AMA/AMI i kommunerna.  

Totalt 18 deltagare, 9 kvinnor och 9 män har under perioden, deltagit på någon av dessa platser.  
 

Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: ”Vi lever som vi lär”, dvs. vi har 

alltid haft minst en person/deltagare som har haft arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. 

Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst 

insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som 

husvärdar. De flesta av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier eller så har det visat 

sig inom en månad att de behöver en annan rehabilitering och att de inte är aktuella för arbete. 
 

Utredningen 
Det skulle vara 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor,      

5 dagar/vecka. På grund av pandemin gick inte detta att verkställa utan vi fick anpassa insatsen och 

jobba mer individuellt, med färre deltagare per grupp och komprimera till 3 veckor. Det blev 12 

grupper under året inkl. en 4 veckors grupp i Sotenäs, i november. Föreläsningar och gemensamma 

informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Prövningarna på 

arbetsstationerna genomfördes individuellt.  

Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad 

Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.  

Dessa utredningar har genomförts i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Färgelanda och Lysekil. 
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Målet var totalt 160 nya deltagare under året. 200 deltagare, samtliga nya för perioden, har 

deltagit i någon form av utredningen under året, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.  

Ytterligare personer har varit aktuella för utredningen, men avböjt, uteblivit eller ej längre varit aktuella 
när de kallades. 
 

Fysioterapeuten har varit en del av utredningen. Målet för fysioterapeuten var att genomföra 

minst 90 Tippa- och konditionstester under året, samt att ha minst en föreläsning/grupp i 

utredningen. Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på 

deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Det blev inga föreläsningar. 

Verksamhetsutvecklare 

Arbetar med att leda övrig personal som arbetar i insatser finansieras av Samordningsförbundet 

Väst, stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Ansvara för 

information och kommunikation om, och inom, förbundet samt lokalt och regionalt 

nätverksbyggande.   

Målet var information och kommunikation med 100 externa medarbetare hos parterna under året  

Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med övrig personal informerat och diskuterat 

förbundets insatser med 70 medarbetare hos parterna under perioden. Avvikelsen här beror på 

som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer fått samlas i samma 

lokal, för att förhindra smittspridningen av Covid19, gäller exempelvis ”Öppet Hus”.  

Kunskapsutveckling i samverkan och information  

Målet var att 250 personer/medarbetare skulle delta under året. Arenadagen genomfördes digitalt den 
16 april. Där av deltog 150 medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska 
forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Förbundets Dag genomfördes den 28 september med alla på plats och temat var Jämställdhet, Genus, 
Ledarskap. 

 

Förbundets dag räknas inte in i statistiken, räknas som internt eftersom där deltog enbart 
förbundets styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal som finansieras av förbundet.  

Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling blev inställda för att förhindra 
smittspridningen av Corona, bl.a.  Nationella Finsamkonferensen och ”Öppet hus”. 
Utbildning i Tjänstedesign och BIP blev flyttat till början av 2022. 

Samverkansutveckling 

Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 

Målet var 80 personer under året (flera medarbetare/samarbetspartner kan delta vid mera än ett 

tillfälle, men räknas bara en gång). Detta har förbundet ännu inte lyckats att verkställa först och 

främst pga. Corona pandemin eftersom det är svårt att knyta nya samverkanskontakter digitalt. 

Första uppstarts- och planeringsmöte för detta i beredningsgruppen är blir i februari 2022. 
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Beredningsgruppen  

Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar och har stor 

påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och finansieras av förbundet. 

Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika 

samverkansteman, Arenadagar mm.  

Beredningsgruppen hade 5 möten under 2021, samt ytterligare två möten tillsammans med 

styrelsen.  

 
Förbundschefen ingår i ett nätverk för förbundschefer i Västra Sverige och har varit representant för 

samtliga förbund i VG-regionen i, Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med 

medlemmarna/ägarna 

Förbundschef har haft digital information för Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden i Lysekil. 

Sof Väst har en ny hemsida www.sofvast.se och finns även med på samordningsförbundens i VG-

regionen gemensamma hemsida www.samverkanvg.se  

Två Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under perioden och Facebooksidan uppdateras när 

något händer i förbundet.  
 

Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet www.jpinfonet.se. Uddevalla kommun kommer att 

ta över uppdraget from juni 2022, dvs. när avtalet med JP Infonet går ut.  
 

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för 

Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se 

Vid årsmöte i april, valdes Karin Blomstrand från Sof Väst in i NNS styrelse. 

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer. 

Sof Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna. 

Förbundschefen, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande deltog i utbildning/seminarium om 

arbetsmiljö som genomfördes i samverkan mellan NNS och Sobona – kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation. Syftet var att öka kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund och 

i verksamheter som stöds och/eller finansieras av samordningsförbund. Särskild vikt lagdes vid 

rådighet och samordningsansvar och vad det innebär och vad som gäller. 
 

NNS har ett regeringsuppdrag att arbeta med att ”Stoppa våldet” och samtlig personal som arbetar i 

insatser finansierade av Sof Väst har utbildats i och ställer frågor till samtliga deltagare om de har varit 

utsatta för våld. Frågorna ställs enligt speciell mall. Förbundet har tagit fram informationsmaterial vart 

i vårt område, de som har varit utsatta för våld kan vända sig.  
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Ekonomiskt resultat  
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under 2021. 
 

Rehabvägledare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -4 085 000 -3 448 116 636 884 
Utredningen     
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -2 730 000 -2 527 115 202 885 
Verksamhetsutvecklare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -765 000 -726 330 38 670 
Samverkansutveckling  
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -150 000 0 150 000 
Kunskapsutveckling i samverkan och information   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -185 000 -112 065 72 935 
Driftkostnader, hyra, städ, el mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -1 031 000 -956 389 74 611 
 

Avskrivningar Silentzvägen mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall jan – feb 2021 Avvikelse jan – feb 2021 

 0 -20 076 -20 076 
Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande hade 36 månaders 
avskrivningstid som avslutades tom februari. 

Balanskravsresultat 2021 

 Balanskravsutredning 2021 2020 

    

 
Årets resultat enligt resultaträkningen 224 903 -1 002 874 

    

- 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 224 903 -1 002 874 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 

= Årets balanskravsresultat 224 903 -1 002 874 
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1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag 

för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna. 

Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 

insatserna, speciellt i slutet av året.  

En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och det blev inte bemannat på nytt.  

Detta har påverkat resultatet. För övrigt har inte varit någon personalomsättning. 

1.7 Förväntad utveckling 
Enligt behovsinventering gjord 2020 och avstämning med beredningsgruppen är det störst 

efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar.  Arbetsförmågeutredningarna har 

efterfrågats i ännu större utsträckning lokalt i kommunerna. ”Lågtröskelverksamheter”/”för-

rehab” i kommunerna efterfrågas också, samt ett större stöd för lokal samverkan, vilket vi hoppas 

kunna verkställa under 2022.  

Efter pandemin kommer säkert flera att arbeta mera digitalt än tidigare. 

I verksamhetsplan 2022 finns det nya mål som är kopplade till NNS indikatorarbete;  

 att 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem.  

 att 50 % av deltagarna ska vid avslut uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  

 att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 

Styrelsen har ställt sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF projekt 

tillsammans med ett flertal Samordningsförbund i Västra Götaland.    

Förbundsledningen har fått i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen att på genomgripande 

sätt se över och utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  

2. Resultaträkning   
Belopp i kr. Not 2021-01-01 2020-01-01 
  -2021-12-31 -2020-12-31 

 
Verksamhetens intäkter 2 9 519 995 9 623 655 
Verksamhetens kostnader 3 - 9 275 016 -10 505 977 
Avskrivningar  -20 076 -120 552 
Verksamhetens resultat  224 903 - 1 002 874 
Finansiella intäkter  - - 
Finansiella kostnader  - - 
Resultat efter finansiella poster  224 903 -1 002 874 
Extraordinära poster  - - 

Årets resultat  224 903 -1 002 874 
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3. Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 4 0 20 076 
Summa anläggningstillgångar  0 20 076 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 5 695 559 482 491 
Kassa och bank  2 108 185 2 425 058 
Summa omsättningstillgångar  2 803 744 2 907 549 

Summa tillgångar  2 803 744 2 927 625 

Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital  -1 758 424 -2 761 298  
Årets resultat  -224 903 1 002 874 
Summa eget kapital  -1 983 327 -1 758 424 
 
Skulder 
Kortfristiga skulder 6 -820 417 -1 169 201 
Summa eget kapital och skulder  -2 803 744 -2 927 625 

Ansvarsförbindelser  inga inga  

 
4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.  2021 2020 

 
Årets resultat  224 903 -1 002 874 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 20 076 120 552 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  244 979 -882 322 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -213 068 2 147 095 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -348 784 -493 392 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -561 852 771 381 
 
Årets kassaflöde  -316 873 771 381 
Likvida medel vid årets början  2 425 058 1 653 677 
Likvida medel vid årets slut  2 108 185 2 425 058 
 
Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret. Verksamhetens utgifter har 
ett jämt flöde under året. Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2021.  
 
Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar.  
Bidragen betalas in tertialvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på 
bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, regioner och kommuner.  
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5. Driftredovisning 
 

 

Belopp tkr Utfall 2021 Budget 2021 
Avvikelse  

utfall-budget 
Utfall 2020 

Nettokostnad -9 295 092 -10 651 000 1 355 908 -10 626 529 

Medlemsavgift 
(+ESF bidrag 2020) 

9 519 995  9 520 000 -5 9 623 655 

Resultat 224 903 -1 131 000 1 355 903 -1 002 874 

Utgående eget kapital 1 983 327 627 000 1 356 327 1 758 424 

 

Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. 
Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 
insatserna, speciellt i slutet av året.  
En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt.  
Detta har påverkat resultatet.  

 

6. Noter 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till 
Finsam:s verksamhet. 

 
Not 2. Verksamhetens intäkter 
  2021-12-31   2020-12-31 

 
Driftbidrag från staten 4 760 000 4 679 000 
Driftbidrag från Uddevalla kommun 1 005 822 988 706 
Driftbidrag från Orust kommun 249 750 245 500 
Driftbidrag från Lysekils kommun 240 624 236 529 
Driftbidrag från Strömstads kommun 233 473 229 500  
Driftbidrag från Tanums kommun 211 511 207 912 
Driftbidrag från Munkedals kommun 178 598 175 559 
Driftbidrag från Sotenäs kommun 147 211 144 706 
Driftbidrag från Färgelanda kommun 113 011 111 088 
Driftbidrag från VG-region 2 379 996 2 339 496 
 
ESF-bidrag - 265 660 
Öresavrundning -1 -1  
Summa verksamhetens intäkter 9 519 995 9 623 655  
 
  

 
 

Sof Väst Årsredovisning 2021
(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Sida 18 av 21

102



Not 3. Verksamhetens kostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Inhyrd personal  7 593 241 8 826 808 
Lokalkostnader  907 840 861 838 
Övrigt  773 935 817 331 
Summa verksamhetens kostnader                              9 275 016 10 505 977  
 

Not 4. Anläggningstillgångar 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Ingående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
Nyanskaffningar  - - 
Utgående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
 
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång  341 564 221 012 
Årets avskrivningar  20 076 120 552 
Utgående avskrivningar   361 640 341 564 
Redovisat värde vid årets slut                                   0 20 076  
 
Not 5. Kortfristiga fordringar  
  2021-12-31 2020-12-31 

Skattekonto    11 254 - 
Fordran momsersättning  275 110 277 560 
Interimsfordringar  409 195 204 931 
Summa kortfristiga fordringar  695 559 482 491 
 
Not 6. Kortfristiga skulder  
  2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna kostnader  820 417 1 169 201 
Summa kortfristiga skulder  820 417 1 169 201 
 
Not 7. Revisionskostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

Total kostnad för räkenskapsrevision  60 000 65 373 
 
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna 30 000 30 000 
Varav kostnad för statens revision  28 000 28 000 
Varav kostnad för förtroendevald revisor       2 000 7 373 
Summa revisionskostnader                        60 000             65 373 
    
 
Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster 
  2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar    20 076 120 522 
Summa ej likviditetspåverkande poster                      20 076           120 522 
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter 

och förbundets ekonomiska ställning. 

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en 

myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddevalla 22 mars 2022 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Robert Yngve  Henrik Sundström 
Ledamot/Ordförande  Ledamot/Vice ordförande 
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Diarienummer: 2022-000079 

Datum: 2022-05-03 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Åke B Lindström 

Senior advisor 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Rabatt på anläggningsavgift utanför 

verksamhetsområde för VA 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 reducerad anläggningsavgift för anslutning utanför kommunalt

verksamhetsområde (beslut KF 2005-11-30 §73) upphör att gälla

2023-12-31

 fastigheter utanför det kommunala verksamhetsområdet ska från och

med 2024-01-01 debiteras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa

för Munkedals kommun.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun beslutade 2005-11-30 §73, Dnr KS 

05/34–346, att: 

 ”Anslutningsavgift för fastigheter belägna utanför verksamhetsområdet

för kommunalt va fastställs till 40% av vid varje tillfälle gällande VA-

taxa …”

 ”Exploatören betalar 30 000 kr i exploateringsbidrag per lägenhet

(eller motsvarande) i förekommande fall”

 ”Kommunstyrelsen ges rätt att i exploateringsavtal eller motsvarande

avtal om anslutningsavgift och exploateringsbidrag”

Kommunen hade påbörjat studier för kapacitetshöjning av såväl vatten- som 

avloppsrening för att på olika sätt kunna erbjuda nya områden kommunalt 

VA.  

Nya kunder betalar anslutningsavgift för att ”köpa in sig” i det kommunala 

VA-systemet.  

I områden där kommunen inte byggde ut det lokala VA-nätet och inte heller 

kom att ansvara för drift – och underhåll skulle en reducerad 

anslutningsavgift tas ut.  

Nya kunder skulle bidra till att begränsa behovet av taxehöjningar till följd av 

satsningar på kapacitetshöjningar. 

Flertalet externa exploateringar skulle lämna ett ”exploateringsbidrag” som 

skulle tillföras kommunala projekt för att möjliggöra exploateringens 

genomförande t. ex utbyggnad av avloppsreningsverket i Munkedal. 
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Styrelsen i Västvatten föreslår (2022-02-17 §10, Dnr 2022/002) att 

kommunfullmäktige i Munkedal beslutar att subventionering av 

anläggningsavgiften för anslutning utanför kommunalt verksamhetsområde 

upphör att gälla och att fastigheter utanför det kommunala 

verksamhetsområdet ska debiteras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa 

för Munkedals kommun. 

Bakgrunden till Västvattens förslag är att avgifter utanför 

verksamhetsområdet inte ska subventioneras av VA-kollektivet i konflikt med 

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412). 

Svårt att motivera anslutningar utanför verksamhetsområdet till en lägre 

anläggningsavgift. Kostnaden för anläggandet av en servis kan inte anses 

vara lägre utanför verksamhetsområdet.  

Nyttan som speglas i både förbindelsepunktsavgiften och lägenhetsavgiften 

torde inte heller vara lägre. 

 

Sedan kommunfullmäktige 2005-11-30 beslutade om exploateringsbidrag har 

inte kommunen fakturera något exploateringsbidrag då förutsättningarna för 

bidraget inte varit aktuella. Fastigheter, utanför verksamhetsområden, som 

anslutits till kommunalt VA har debiterats reducerad anläggningsavgift enligt 

fullmäktigebeslutet.  

 

När avgifter ändras är det viktigt att ha god framförhållning. Dialog med 

näringsidkare och privatpersoner pågår och sker utifrån gällande regler och 

avgifter. Ändring av anslutningsavgiften utanför verksamhetsområde föreslås 

därför ske från och med 2024-01-01. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Beslutet innebär att VA-verksamheten tillförs ökade anläggningsavgifter. 

Nya kunder utanför verksamhetsområdet kommer att debiteras en högre 

anläggningsavgift. 

Miljö 

Konsekvensen kan bli att färre fastigheter ansluts till kommunalt VA och att 

enskilda lokala avloppslösningar anläggs.    

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Näringslivsutvecklare 

Mark- och exploateringschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Västvatten AB 

Åke B Lindström 

 

 

 

Ylva Morén 

Senior advisor Kommundirektör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Handläggare: 
Katarina Bjelke 
0522-63 88 00 
katarina.bjelke@vastvatten.se 

 

 

Tjänsteskrivelse 

Anläggningsavgift utanför kommunalt verksamhetsområde 

Sammanfattning 
KF i Munkedals kommun har 2005-11-30, Dnr KS 05/34-346, beslutat att 

anläggningsavgift för fastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde, och som 

ansluts, ska debiteras en anläggningsavgift om 40 % av gällande va-taxa.  

 

Då avgifter utanför verksamhetsområdet inte ska subventioneras av va-kollektivet 

kommer beslutet i konflikt med Lag om allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Förslag till beslut 

Munkedals Vatten AB beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om att 
subventionering av anläggningsavgift för anslutning utanför kommunalt 
verksamhetsområde upphör att gälla. 

 
att fastigheter utanför det kommunala verksamhetsområdet ska debiteras 
anläggningsavgift enligt gällande va-taxa för Munkedals kommun. 

Ärendebeskrivning 

VA-taxa för Munkedals kommun 
Anläggningsavgiften i Munkedals kommun består av tre parametrar; servisavgift, 

förbindelsepunktsavgift samt lägenhetsavgift.  

 

Servisavgiften är en kostnadsparameter och ska vara en medelkostnad av vad det 

kostar att anlägga en uppsättning servisledningar till en fastighet. Servisavgiften är 

densamma för alla fastigheter utifrån de vattentjänster som ansluts. 

 

Förbindelsepunktsavgift är en avgift som ska spegla fastighetens nytta av att 

huvudmannen, i det här fallet MVAB, anordnar och upprätthåller en uppsättning 

förbindelsepunkter där fastigheten får tillgång till allmänt VA. 

Förbindelsepunktsavgiften är densamma för alla fastigheter utifrån de vattentjänster 

som den ger tillgång till.  
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Lägenhetsavgift ska liksom förbindelsepunktsavgiften spegla fastighetens nytta av att 

ha tillgång till kommunalt va. En fastighet med fler än en lägenhet/boendeenhet anses 

ha en större nytta av den allmänna anläggningen än en fastighet med bara en 

lägenhet, även om kostnaden för att anordna servis och förbindelsepunkt är 

densamma.  

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) - LAV 
I ett kommunalt verksamhetsområde gäller automatiskt LAV, kommunens va-taxa och 

ABVA. För fastigheter utanför verksamhetsområde gäller inte LAV eller andra 

beslutade dokument. I stället måste huvudmannen avtala om båda parters 

skyldigheter och rättigheter.  

 

I och med att taxan inte gäller utanför verksamhetsområdet är huvudmannen inte 

skyldig att debitera avgifter enligt taxan. Som kommun och/eller huvudman är det 

dock inom ett verksamhetsområde som kommunen/huvudmannen har sin skyldighet 

att förse fastigheter med vatten och avlopp och om huvudmannen agerar utanför 

verksamhetsområdet skall inte va-kollektivet belastas med kostnader därav.  

 

Avgifter inom verksamhetsområdet, bestäms med hänvisning till LAV: 

30 §   Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är 

nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. 

31 §   Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga 

enligt vad som är skäligt och rättvist. 

 

Med hänvisning till §§ 30 och 31 är det svårt att motivera anslutningar utanför 

verksamhetsområdet till en lägre anläggningsavgift. Anläggandet av en servis kan 

inte anses vara lägre utanför verksamhetsområdet än den framräknade 

genomsnittliga kostnaden som gäller inom verksamhetsområdet.  

 

Nyttan som speglas i både förbindelsepunktsavgiften och lägenhetsavgiften torde inte 

heller den vara lägre, och därmed till en annan anläggningsavgift, än inom 

verksamhetsområdet. Det är heller inte en nödvändig kostnad för kollektivet att 

subventionera avgifter för anslutningar utanför verksamhetsområdet.  

 

 

 

Västvatten AB 

 

Katarina Bjelke 

Abonnenthandläggare 
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Diarienummer:  

Datum: 2022-04-19 

TJÄNSTESKRIVELSE 

David Olofsson 

VD 

Munkedals Bostäder AB 

Försäljningar av fastigheter i Hedekas 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra Munkedals Bostäder AB (bolaget) att 

genomföra försäljning av följande fastigheter inom området Hedekas: 

Krokstads Hede 1:48, Krokstads Hede 1:47, Krokstads Hede 1:46, Krokstads 

Hede 1:53, Krokstads Hede 1:52, Krokstads Hede 1:51, Krokstads Hede 1:58, 

Krokstads Hede 1:57, Krokstads Hede 1:56, Krokstads Hede 1:64, Krokstads 

Hede 1:61, Krokstads Hede 1:60, Krokstads Hede 1:77, Krokstads Hede 1:76, 

Krokstads Hede 1:75, Krokstads Hede 1:89, Krokstads Hede 1:88, Krokstads 

Hede 1:87, Krokstads Hede 1:86, Krokstads Hede 1:95, Krokstads Hede 1:94, 

Krokstads Hede 1:93, Krokstads Hede 1:92, Krokstads Hede 1:97, Krokstads 

Hede 1:100, Krokstads Hede 1:101, Krokstads Hede 1:102, Krokstads Hede 

1:103, Krokstads Hede 1:104, Kroks. Sandåker 1:84 samt Krokstads Hede 

1:33.  

Totalt rör det sig om 70 bostäder fördelat på fristående villor, parhus, 

”trehus” samt radhus/marklägenheter.   

Sammanfattning 

Se bilaga 1. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Beslutet kommer att ha en direkt positiv påverkan på bolagets ekonomi på 

både kort och lång sikt då försäljningarna kommer att möjliggöra och leda till: 

- Bättre likviditet/soliditet (förbättrat kassaflöde generellt)

- Lägre drift och underhållskostnader

- Lägre administrationskostnader
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- Enskilda investeringar med avkastning och/eller stordriftsfördelar i 

befintligt bestånd (till exempel, konvertering av lokaler till lägenheter, 

nyproduktion och energisparprojekt).    

Miljö 

Beslutet kommer att ha en direkt positiv påverkan på miljön ur bolagets 

perspektiv till följd av:  

- Färre resor med bil 

- Lägre förbrukning (el och vatten) då förbrukningen statistiskt sett är 

lägre bland hushåll som äger sitt boende än om den ingår i hyran 

- Bättre avfallshantering då denna statistiskt sett sköts bättre bland 

hushåll som äger sitt boende än om den ingår i hyran  

- Mindre utearbeten med maskiner (till exempel gräsklippning och 

snöskottning) 

Folkhälsa 

Beslutet bedöms inte ha någon negativ påverkan med hänsyn tagen till 

folkhälsan.  

Facklig samverkan enligt FAS05 

Beslutet bedöms inte ha någon negativ påverkan beträffande facklig 

samverkan.  

Barnkonventionen 

Beslutet bedöms inte ha någon negativ påverkan med hänsyn tagen till 

Barnkonventionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

 

David Olofsson  

 

 

 

 

VD  

Munkedals Bostäder AB   
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Datum: 2022-04-19 

 

Bilaga 1. Försäljningar av fastigheter i 

Hedekas 

Sammanfattning 

Munkedals Bostäder AB (bolaget) äger sedan en längre tid flertalet fastigheter 

i området Hedekas, bebyggelsen utgörs av fristående villor, parhus, ”trehus” 

och radhus (marklägenheter). Totalt rör det sig om cirka 70 bostäder. 

Bolagets uppfattning är att fastigheterna med dess förutsättningar inte är 

vare sig strategiskt eller långsiktigt lämpliga att äga och förvalta i nuvarande 

form och därför bör säljas.  

I och med det stora antalet enskilda fastigheter kommer också en rad 

juridiska aspekter som bolaget har svårt att kontrollera men måste leva upp 

till, till exempel obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och systematiskt 

brandskyddsarbete (SBA).  

Därutöver är det känt att det såväl historiskt som i dagsläget förekommit 

uthyrningar där hyresgästen nyttjat lägenheten som sommarstuga 

motsvarande vilket enligt bolagets uppfattning inte går i linje med det 

allmännyttiga uppdraget och framtida målsättning.   

Ekonomisk analys/förtydligande 

Denna sammanställning grundar sig i externa fastighetsvärderingar (därtill 

kopplade antaganden), egna redovisade utfall och syftar till att visa på 

möjligheterna och vikten vid att äga fastigheter med rätt förutsättningar. Det 

kan till exempel handla om stordriftsfördelar och hur förbrukningsnivåer 

påverkar bolagets ekonomi till följd av kontraktsstrukturen. Med 

kontraktsstrukturen avses i första hand bolagets åtagande gentemot 

hyresgästerna, vad som ingår och inte ingår i hyran.   
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Hedekas* 

Snitthyra: 810 kr/m2 BOA 

Drift/UH: 551 kr/m2 BOA  

DN: 259 kr/m2 BOA 

ÖG: 31,9 % 

Värde: 4 317 kr/m2 BOA (direktavkastning 6 %) 

 

Dingle** 

Snitthyra: 1 100 kr/m2 BOA  

Drift/UH: 475 kr/m2 BOA 

DN: 625 kr/m2 BOA 

ÖG: 56,8 % 

Värde: 11 950 kr/m2 BOA (direktavkastning 5,23 %) 

 

Förbrukningsjämförelse 

 

Förbrukning Hedekas*** 
Branschsnitt***

* 
Differens  

El 103 23 -80 

Vatten 107 43 -64 

Renhållning 40 15 -25 

*Svefa värdering, daterad 2020-10-26 

**Svefa värdering, daterad 2021-09-24 

*** Genomgång inkomna fakturor och egen redovisning 

****REPAB fakta 2017, snittnyckeltal uppräknade 2 % årligen 

Slutsats 

Det är tydligt att driftekonomin och förbrukningen avviker åt det negativa i 

Hedekas, det är skillnad hur en hyresgäst lever i en fristående villa gentemot 

ett flerbostadshus. Därtill skall läggas ett befintligt och kommande 

underhållsbehov. Bidragande faktorer är bebyggelsens utformning, status och 

skick på dess installationer samt hur kontraktsstrukturen är utformad. 

Att lägga de resurser (tid och pengar) på att ändra förutsättningarna i det 

befintliga området är något som bolaget inte klarar av i dagsläget då 

lösningarna inte är ekonomiskt försvarbara.  
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Genomförande 

Inledningsvis informera berörda hyresgäster om läget och undersöka intresset 

och möjligheterna för dem att friköpa sitt boende (villor, parhus, ”trehus”). 

Identifiera aktörer som skulle kunna tänkas vara intresserade av att förvärva 

radhus/marklägenheter och marknadsföra dessa objekt i försäljningssyfte.   

Därefter (förutsatt intresse) genomföra dessa direkttransaktioner.  

Därefter lägga ut vakanta fastigheter och genomföra försäljning i takt som 

uppsägningar inkommer (villor, parhus, ”trehus”).   

Slutligen ha avyttrat samtliga befintliga fastigheter i Hedekas och upprätta en 

ny strategi för fastighetsinnehav i området. 

Bolaget kommer vid transaktioner att ta hjälp av mäklare och juridiska ombud 

för att säkerställa bra processer samt utvärdera och kvalitetssäkra potentiella 

köpare.  

Framtid   

Bolaget ska fortsatt vara aktiva i bostads och fastighetsfrågor i Hedekas och 

kontinuerligt utvärdera affärsmöjligheter i linje med det givna ägardirektivet.  

I dagsläget bedömer bolaget att ett fastighetsägande i området behöver vara 

bättre strukturerat och specialiserat (till exempel hyresrätt genom 

blockhyresavtal, trygghetsboende eller LSS) vilket känns rimligt att inrikta sig 

på inom en 5–10 års period förutsatt en ökad efterfrågan och positiv 

utveckling av kommunen i övrig 
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Karta, berörda fastigheter 
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Datum: 2022-04-19 

 

Bilaga 1. Försäljningar av fastigheter i 

Hedekas 

Sammanfattning 

Munkedals Bostäder AB (bolaget) äger sedan en längre tid flertalet fastigheter 

i området Hedekas, bebyggelsen utgörs av fristående villor, parhus, ”trehus” 

och radhus (marklägenheter). Totalt rör det sig om cirka 70 bostäder. 

Bolagets uppfattning är att fastigheterna med dess förutsättningar inte är 

vare sig strategiskt eller långsiktigt lämpliga att äga och förvalta i nuvarande 

form och därför bör säljas.  

I och med det stora antalet enskilda fastigheter kommer också en rad 

juridiska aspekter som bolaget har svårt att kontrollera men måste leva upp 

till, till exempel obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och systematiskt 

brandskyddsarbete (SBA).  

Därutöver är det känt att det såväl historiskt som i dagsläget förekommit 

uthyrningar där hyresgästen nyttjat lägenheten som sommarstuga 

motsvarande vilket enligt bolagets uppfattning inte går i linje med det 

allmännyttiga uppdraget och framtida målsättning.   

Ekonomisk analys/förtydligande 

Denna sammanställning grundar sig i externa fastighetsvärderingar (därtill 

kopplade antaganden), egna redovisade utfall och syftar till att visa på 

möjligheterna och vikten vid att äga fastigheter med rätt förutsättningar. Det 

kan till exempel handla om stordriftsfördelar och hur förbrukningsnivåer 

påverkar bolagets ekonomi till följd av kontraktsstrukturen. Med 

kontraktsstrukturen avses i första hand bolagets åtagande gentemot 

hyresgästerna, vad som ingår och inte ingår i hyran.   
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Hedekas* 

Snitthyra: 810 kr/m2 BOA 

Drift/UH: 551 kr/m2 BOA  

DN: 259 kr/m2 BOA 

ÖG: 31,9 % 

Värde: 4 317 kr/m2 BOA (direktavkastning 6 %) 

 

Dingle** 

Snitthyra: 1 100 kr/m2 BOA  

Drift/UH: 475 kr/m2 BOA 

DN: 625 kr/m2 BOA 

ÖG: 56,8 % 

Värde: 11 950 kr/m2 BOA (direktavkastning 5,23 %) 

 

Förbrukningsjämförelse 

 

Förbrukning Hedekas*** 
Branschsnitt***

* 
Differens  

El 103 23 -80 

Vatten 107 43 -64 

Renhållning 40 15 -25 

*Svefa värdering, daterad 2020-10-26 

**Svefa värdering, daterad 2021-09-24 

*** Genomgång inkomna fakturor och egen redovisning 

****REPAB fakta 2017, snittnyckeltal uppräknade 2 % årligen 

Slutsats 

Det är tydligt att driftekonomin och förbrukningen avviker åt det negativa i 

Hedekas, det är skillnad hur en hyresgäst lever i en fristående villa gentemot 

ett flerbostadshus. Därtill skall läggas ett befintligt och kommande 

underhållsbehov. Bidragande faktorer är bebyggelsens utformning, status och 

skick på dess installationer samt hur kontraktsstrukturen är utformad. 

Att lägga de resurser (tid och pengar) på att ändra förutsättningarna i det 

befintliga området är något som bolaget inte klarar av i dagsläget då 

lösningarna inte är ekonomiskt försvarbara.  
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Genomförande 

Inledningsvis informera berörda hyresgäster om läget och undersöka intresset 

och möjligheterna för dem att friköpa sitt boende (villor, parhus, ”trehus”). 

Identifiera aktörer som skulle kunna tänkas vara intresserade av att förvärva 

radhus/marklägenheter och marknadsföra dessa objekt i försäljningssyfte.   

Därefter (förutsatt intresse) genomföra dessa direkttransaktioner.  

Därefter lägga ut vakanta fastigheter och genomföra försäljning i takt som 

uppsägningar inkommer (villor, parhus, ”trehus”).   

Slutligen ha avyttrat samtliga befintliga fastigheter i Hedekas och upprätta en 

ny strategi för fastighetsinnehav i området. 

Bolaget kommer vid transaktioner att ta hjälp av mäklare och juridiska ombud 

för att säkerställa bra processer samt utvärdera och kvalitetssäkra potentiella 

köpare.  

Framtid   

Bolaget ska fortsatt vara aktiva i bostads och fastighetsfrågor i Hedekas och 

kontinuerligt utvärdera affärsmöjligheter i linje med det givna ägardirektivet.  

I dagsläget bedömer bolaget att ett fastighetsägande i området behöver vara 

bättre strukturerat och specialiserat (till exempel hyresrätt genom 

blockhyresavtal, trygghetsboende eller LSS) vilket känns rimligt att inrikta sig 

på inom en 5–10 års period förutsatt en ökad efterfrågan och positiv 

utveckling av kommunen i övrig 
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Karta, berörda fastigheter 
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Sammanträdesprotokoll 

Bolag Munkedals Bostäder AB 

Plats och tid 
Centrumtorget 5, mötesrum Koch, 2022-04-

31, kl. 10:00  

Beslutande Lars Östman, ordförande  

Per-Arne Brink, vice ordförande 

Karl-Anders Andersson 

Thomas Högberg 

Terje Skaarnes (på plats och via Teams) 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

- 

Övriga deltagare David Olofsson, VD 

Justerare Terje Skaarnes 

Justering sker Digital justering 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §1-12 

 David Olofsson  

Ordförande Digital justering  

 Lars Östman  

Justerare Digital justering  

 Terje Skaarnes  
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§1 Öppnande av möte 

Lars Östman öppnar mötet 

§2 Val av justerare 

Terje Skaarnes 

§3 Dagordning 

Dagordningen godkänns 

§4 Ledning/organisation/personal   

David Olofsson redogör för organisationsförändringar och pågående 

rekrytering. Munkbo kommer att rekrytera en Förvaltningsadministratör under 

våren/sommaren 2022.   

Styrelsen efterfrågar tydligare och bättre underlag för att kunna fatta beslut 

och vara delaktiga i om hur en framtida organisation ska se ut.  

§5 Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans 

David Olofsson redogör för vakansläget, särskilt de lägenheter som står 

vakanta en längre tid.  

Swedbank uppsagda för omförhandling, nytt avtalsförslag översänt i samband 

med uppsägningen, avtalet löper ut 2022-12-31.  

§6 Ekonomi  

Föredragen av Rose-Marie Fransson i samband med årsstämma.   

§7 Pågående projekt  

David Olofsson redogör för: 

- Hissrenovering pågår enligt plan, kan komma att bli ett 

vitesföreläggande avseende den första hissen på grund av att vi inte 

erhållit startbesked. (Startbesked löst för övriga hissar).   

- Projektering av två nya lägenheter pågår inom fastigheten vid 

Centrumtorget 4C.  
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§8 Förvaltning 

David Olofsson redogör för:  

- Fastighetsvärdering beställd via Svefa, slutleverans i början/mitten på 

juni 2022. Syftet är framför allt att få en uppfattning om 

marknadsvärdet men också att få relevant underlag för målformulering 

och styrning.   

- Dialog är upprättad och diskussioner pågår med Lyckornas Hem AB 

angående eventuell transaktion där Munkbo ska avyttra mark där 

Lyckornas Hem AB uttryckt intresse av att driva detaljplan för 

bostäder.  

- Dialog är upprättad och diskussioner pågår med Emrahus angående 

deras intresse av att eventuellt förvärva mark i syfte att uppföra ett 

LSS-boende. 

- Dialog är upprättad och diskussioner pågår med Portofino HB 

angående deras önskemål avseende förändrad och förbättrad 

ventilation samt andra anpassningar och renoveringsåtgärder i lokalen.  

- Arbete pågår avseende flertalet olika avtal, däribland städning och 

fiber/bredband. Målet är att höja kvalitén och förbättra 

kundupplevelsen (hyresgästens). 

- Dialog är upprättad med Munkedals kommun i syfte att kunna friköpa 

markparkering för att förtydliga och förenkla ägarskapet. 

- Arbete pågår med två försäkringsärenden, Centrumtorget 5 

(vattenläcka) och Brudåsvägen 38 (brand).      

§9 Beslut  

Delegation om VD:s rätt att omsätta lån: 

Styrelsen beslutar att uppdra till VD David Olofsson, att tills vidare för 

Munkedals Bostäder AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, 

dvs öka företagets skulder, inom den av Munkedals kommun vid varje tillfälle 

fastställda borgensramen. Detta beslut ersätter tidigare delegationer för 

Henrik Gustafsson/Mats Tillander. 

Uthyrningspolicy 

Bakgrund: I syfte att förenkla och förtydliga uthyrningspolicyn har ett nytt 

förslag på policy arbetats fram, förslaget gås igenom på mötet.   

Styrelsen beslutar att anta ny uthyrningspolicy (efter åtgärdande av ett par 

stav och syftningsfel), gällande från och med 2022-05-01.  
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Hedekas, strategi 

Bakgrund: Historiskt har det vid ett flertal tillfällen diskuterats (och funnits 

beslut på) att avyttra bolagets fastigheter i Hedekas, att återuppta denna 

strategi och förhålla sig till långsiktigt är av stor vikt, bland annat med hänsyn 

tagen till fastigheternas förutsättningar och kontraktsstruktur.   

Styrelsen beslutar att uppdra VD att inom ramen för KS/KF verka för ett 

beslut som går i linje med att återuppta försäljningen av bolagets fastigheter i 

Hedekas.  

Brudås, renovering, framdrift 

Bakgrund: Under Q1 2022 har en omfattande inventering och förstudie 

genomförts avseende renovering av området Brudås. Förstudien är nu 

avslutad och överlämnad till Munkedals Bostäder AB för ”nästa steg”.   

Styrelsen beslutar att uppdra VD att under Q2 och Q3 2022 analysera 

genomförd förstudie och genomföra fördjupad förstudie (där så krävs) i syfte 

att identifiera och föreslå alternativ till lönsamt projekt. 

Budget för fördjupad förstudie: 350 000 kr exklusive moms. 

Vadholmen, framdrift 

Bakgrund: Munkedals Bostäder AB har beretts möjligheten till en exklusiv 

markanvisning inom området Vadholmen att uppföra byggnader för bostads 

och centrumändamål. Innan sommaren 2023 förväntas Munkedals Bostäder 

AB ha kommunicerat hur vida ett projektgenomförande inom ramen för 

bolaget är möjligt med alla olika ingående delar.  

Styrelsen beslutar att uppdra VD att under Q3 2022 presentera ett förslag på 

projekt och bolagets fortsatta roll inom området och kommande utveckling av 

Vadholmen.  

Budget för markanvisning (handpenning, juridiskt biträde m.m.: 300 000 kr 

ex moms.  

Budget för fördjupad förstudie (arkitekt, konsulter, marknadsföring) m.m.: 

500 000 kr ex moms.        

§10 Kommande möten 

3/6 13:00 

26/8 09:00 

30/9 09:00 

27/10 09:00 

25/11 09:00 
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20/12 09:00 

 

§11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.   

§12 Mötet avslutas 

Lars Östman avslutar mötet.   
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Diarienummer: 2019-000189 

Datum: 2022-05-03 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Pernilla Niklasson 

HR-chef 

HR-avdelningen 

Svar på motion avseende 6 timmars 

arbetsdag inom vård och omsorg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det 

medför ökade kostnader och försvårar kompetensförsörjningen. 

Sammanfattning 

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets 

viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. En välfungerande 

äldreomsorg angår oss alla – som brukare, patienter, och anhöriga samt som 

medborgare och skattebetalare. För att klara kompetensförsörjningen behöver 

kommunen fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt 

kompetens. 

De snabbt ökande behoven av äldreomsorg är en stor kompetensutmaning. 

Enligt SKR behöver antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, 

öka med cirka 132 000 under perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 

340 000 pensionsavgångar under samma period, om ingenting förändras. Av 

de ca 13 000 personer som välfärden behöver öka med varje år, återfinns 

nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i 

äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de 

kommande tio åren. 

Ökningen blir inte så stor om fler arbetar mer och på nya sätt. Om 

heltidsarbetet fortsätter öka i samma takt minskar den årliga behovsökningen 

med 4 500 personer, från 13 200 till 8 700.  

Välfärdsförvaltningen arbetar för att möta utmaningen på flera olika sätt. 

Fokus på sänkt sjukfrånvaro genom förebyggande arbetsmiljöarbete och 

tidiga insatser, validering av vårdbiträden till undersköterskor, utbildning via 

vård- och omsorgscollege samt hållbar bemanning med heltid som norm är 

några viktiga byggstenar. En annan viktig insats är att ta fram en 
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kompetensförsörjningsplan för välfärdsförvaltningen vilket är ett pågående 

arbete.  

När det gäller möjligheterna att införa sex timmars arbetsdag finns det två 

utmaningar som särskilt behöver beaktas; det medför ökade kostnader och 

det innebär att kompetensförsörjningen försvåras då fler personer måste 

anställas för att täcka behovet i verksamheten. 

En arbetstidsförkortning skulle också innebära att väsentligt fler personer 

skulle behöva rekryteras till vård och omsorg. Redan idag finns stora 

utmaningar med att få tag på tillräckligt med medarbetare som har rätt 

yrkesutbildning och kvalifikationer. Framåt i tid kommer andelen av 

befolkningen som är äldre och i behov av stöd och hjälp öka samtidigt som 

den andel som är i arbetsför ålder kommer minska. Att införa en 

arbetstidsförkortning försvårar väsentligt möjligheterna att klara 

kompetensförsörjningen framåt. 

  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Vård och omsorg har en total budgetram för 2022 på 136,3 miljoner. En 

arbetstidsförkortning motsvarande 20% skulle kosta nästan 31 miljoner mer 

om det infördes i avdelning vård och omsorg, då är inte avdelning stöd 

inräknat som också har undersköterskor/stödassistenter, se bilaga för 

kostnadsberäkning. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Vikten av att erbjuda alla en heltidsanställning för att bidra till ett jämställt 

samhälle.  

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga konsekvenser 

    

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ylva Morén 

 

 

 

 

Kommundirektör 
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Förvaltningschef Välfärd 

Avdelningschef vård och omsorg 

HR-chef 
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Diarienummer: 2019-189 

Datum: 2022-05-03 

Bilaga 

Pernilla Niklasson 

HR-chef 

HR-avdelningen 

 

Kostnadsberäkning 
 

Inom vård och omsorg ser arbetspassen olika ut och kan ha olika längd. En 

arbetstidsförkortning från 8 till 6 timmar motsvarar en förkortning av 

heltidsmåttet med 20% vilket är vad förvaltningen räknat på i detta svar. 

Vård och omsorg har en total budgetram för 2022 på 136,3 miljoner. En 

arbetstidsförkortning motsvarande 20% skulle kosta nästan 31 miljoner mer 

om det infördes i avdelning vård och omsorg, då är inte avdelning stöd 

inräknat som också har undersköterskor/stödassistenter. 

 

  Medellön 
Årskostnad 
för heltid 

Antal 
ÅA 20 % av ÅA Summa 

Vård och omsorg 28 764 550 591 223 56 30 833 096 

 

Detta behöver också sättas i sammanhanget av att äldreomsorgen i Munkedal 

redan ligger högt i kostnadsläge jämfört med liknande kommuner och arbetar 

aktivt med att sänka sina kostnader, dock med bibehållen grad av kvalité. 

Enligt de jämförande uträkningar som finns i Kolada avseende 

nettokostnadsavvikelse ligger äldreomsorgen i Munkedal 5% dyrare än 

liknande kommuner och 7 mnkr över förväntat kostnadsläge per 2022. 
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Motion

Till Munkedals kommunfullmäktige

Vi ser hur arbetsbelastningen ökar och arbetsmiljön försämras för vårdbiträden och

undersköterskor i Munkedals kommun, då speciellt inom äldreomsorgen.

Efter flertalet samtal med arbetande undersköterskor i kommunen har det lyfts hur våra

undersköterskor idag utför allt fler arbetsuppgifter än de tidigare gjort i och med flertalet nya

digitaliseringsåtgärder i verksamheten som de skall förhålla sig till. Dokumentationer och

genomförandeplaner som brister och inte är uppdaterade, samt tid hos vårdtagare minskas för

att tiden inte räcker till.

Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till

vårdtagaren. Som arbetssituationen och dagsschemat ser ut just nu finns ingen tid inplanerat

för undersköterskorna för dokumentation. I en dokumentation skall inte endast avvikelser

dokumenteras utan helheten hos vårdtagaren, där finnes en brist i dagsläget.

Undersköterskorna får heller ingen avsatt tid för uppdateringar av vårdtagamas

genomförandeplaner. Det är genomförandeplaner som enligt Socialstyrelsen har sin grund i en

planering, en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt

och integritet. Det leder till en fallande verksamhet, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd.

Vi ser höga sjukskrivningstal både nu men även innan en pandemi, som bland annat är

långtidssjukrivningar som vi måste få bukt på. Sjukskrivningstalen inom sektor vård och

omsorg är otroligt höga, i december 2019 alltså innan en pandemi slog till, låg sektor vård och

omsorg på ca 10%. Under 2020 var sjukfrånvaron uppe i ca 18% i samma sektor. Varje

enskild sjukskrivningsprocent beräknas kosta kommunen ca 1 miljon kronor.

Vi vill se att grundbemanningen höjs inom äldreomsorgen i Munkedals kommun.

Välfärdsförvaltningen skall därför få i uppdrag att utreda och komma med förslag på

hur det kan genomföras, komma med eventuella kostnader för fler undersköterskor i

verksamheterna eller möjligtvis hitta ett nytt och annorlunda arbetssätt.

Undersköterskornas, inom hemtjänsten i Munkedals kommun, dokumentationsarbete

skulle förenklas avsevärt om varje fastanställd fick en egen arbetstelefon/Ipad, fler och

anpassade datorer för sammanhanget. Vi vill därför att välfärdsförvaltningen får i

uppdrag att ta fram en kostnad för det.

Ett nytt arbetssätt får inte innebära delade turer eller försämrad arbetsmiljö. Det skulle snarare

kunna vara att anställa fler tjänster som utför arbetet runtikring undersköterskornas arbete, så

som ta hand om tvätt, beställning av varor, kök eller tanka bilar.

/
/I _/ -".'l

I I ·'": / 1/ I I /·----
Malin Svedjenäs- Vänsterpartiet Munkedal £/l ·. · c._,A
Hans-Joachim Isenheim- Miljöpartiet Munkedal . V

137



138



139

FREGOT001
Rektangel



140



MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

INLÄMNAD 20220131

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -01- 3 1

Dnr

Vi Miljöpartister och Kristdemokrater anser att en arbetsgivare som vill uppnå framgång måste ha

förtroende för sina medarbetare och visa dem respekt och omsorg. Låta dem få ta ansvar samt visa

kreativitet under goda arbetsförhållanden med goda löner och bra arbetstider. Och låta dem vara

delaktiga!

Mp och Kd har som mål att Munkedal skall vara en attraktiv kommun och en bra arbetsgivare. För att

underlätta för kommunens vårdpersonal inom äldreomsorgen, för att bibehålla och uppmuntra vår

personal, som gör ett fantastiskt arbete, men också för att attrahera nya medarbetare vill vi föreslå

följande:

1. Att Kommunfullmäktige beslutar att den s.k. Minutstyrningen inom Hemtjänsten omedelbart

tas bort och ersätts med Tillitsstyrning efter beviljade insatser.

2. Att Kommunfullmäktige beslutar att en arbetstidsförkortning införs under första halvåret 2022

innebärande att en heltidstjänst motsvaras av 35 timmars arbetsvecka.

Munkedal 220131

1
1 ,4 u (;

'rt, ..' '. ~- .')--__.
Harls\J0aGhim"lsen~1m

För Miljöpartiet i Munkedal För Kristdemokraterna i Munkedal
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Från: Rolf Jakobsson <Rolf.Jakobsson@munkedal.se>  
Skickat: den 2 maj 2022 18:13 
Till: Munkedals Kommun <Kommun@munkedal.se> 
Ämne: Nästkommande Ks 
 
Initiativärende inför Ks sammanträde 
 
Jag utgår från att språktest är på väg att införas vid anställning av vårdpersonal inom äldreomsorgen och 
föreslår att Ks initierar att samma modell som idag används i Katrineholm och Sigtuna utvärderas. 
 
Rolf Jacobsson 
Led. i Ks för Kristdemokraterna 
 
 
Skickades från E-post för Windows 
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