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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 
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 Ausra Karlsson (M) 
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2:e vice ordf Liza Kettil (S) 
 Rolf Berg (S) 
 Jenny Jansson (S) 
 Carina Thorstensson (C) 
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M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M, SD, S, C, MP, V, KD 
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2019-05-03 Dnr: KS 2019-24 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Lars-Erik Hansson 
Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen 

Remiss översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting, SOU 2018:74 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna synpunkter på utredningen och överlämnar 
dessa som sitt svar på remissen 

Sammanfattning 
Regeringen tillsatte 2016 en särskild utredning med uppgift att göra en översyn av 
systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Uppdraget innefattade 
att se över om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större 
samhällsförändringar samt att analysera möjligheterna att förenkla utjämningen. 

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av 
opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte utjämna för 
skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt 
finansierad inom kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till 
skillnad mot inkomstutjämningen. I huvudsak grundar sig utjämningen på skillnader 
i befolkningens sammansättning och bebyggelsestruktur 

Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte 
men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor, och att det 
finns ett genomgående behov av uppdatering av systemet så att utjämningen mellan 
olika delar av landet förstärks. 

Synpunkter från Munkedals kommun 

Munkedals kommun ställer sig positiv till utredningens förslag, men vill lämna 
följande synpunkter: 

• Det är bra om modellen för kostnadsutjämning blir mer transparant vilket kan öka
förståelsen för de förändringar som modellen ger. En väl fungerande
fördelningsmodell gör det möjligt att minska de riktade statsbidragen till
kommunerna och istället föra in dessa i de generella statsbidragen.

• Det är positivt att förslaget till kostnadsutjämning i större utsträckning tar hänsyn
till glesbygdsfaktorer och socioekonomiska faktorer.

• Det är viktigt att utjämningssystemet utformas så att löpande uppdateringar inte
ger ett för stort utslag för enskilda kommuner. Stora förändringar enskilda år på
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kostnadsutjämningen riskerar att betydligt försvåra planeringsförutsättningarna för 
kommunerna. 

• Det är viktigt att de variabler som används i de olika delmodellerna inte är 
påverkbara. 

 
Remissen 
 
Länk till remissen i sin helhet finns på 
https://munkedal.se/sidor/ovrigt/politiker/statistik-och-ovrig-information 
under rubriken Dokument. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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    Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 
fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se 
Diarienummer: Fi2018/03212/K 

 
 
 
Remissvar översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, 
SOU 2018:74 

Munkedals kommun ställer sig positiv till utredningens förslag, men vill lämna 
följande synpunkter: 

• Det är bra om modellen för kostnadsutjämning blir mer transparant vilket kan öka 
förståelsen för de förändringar som modellen ger. En väl fungerande 
fördelningsmodell gör det möjligt att minska de riktade statsbidragen till 
kommunerna och istället föra in dessa i de generella statsbidragen. 

• Det är positivt att förslaget till kostnadsutjämning i större utsträckning tar hänsyn 
till glesbygdsfaktorer och socioekonomiska faktorer. 
 

• Det är viktigt att utjämningssystemet utformas så att löpande uppdateringar inte 
ger ett för stort utslag för enskilda kommuner. Stora förändringar enskilda år på 
kostnadsutjämningen riskerar att betydligt försvåra planeringsförutsättningarna för 
kommunerna. 

• Det är viktigt att de variabler som används i de olika delmodellerna inte är 
påverkbara. 
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  2019-05-03 Dnr: KS 2019-28 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Skreberg Karlsson 
Registrator 
Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 

Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-
01-14, § 5 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-04-01 – 2019-04-30. 
  
 
   

 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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Kommunstyrelsen 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-01 – 2019-04-30 

 

  

Anmälan av delegationsbeslut för april månad 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-04-30 71313 I Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 1.11 - Jan Hognert utses till 
ombud vid bolagstämma för 
Munkbo AB 
 

Håkan Sundberg  

2019-04-15 71279 I Liselott Sörensen Ringi Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.5 – Tilldelningsbeslut - 
direktupphandling av 
terminalglasögon för Munkedals 
kommun. 
 

Elin Johansson 2019-000057 

2019-04-12 71278 I Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.4 - Beslut att öppna 
anbud avseende direktupphandling 
av terminalglasögon. 
 

Elin Johansson 2019-000057 

2019-04-11 71261 I Kommundirektör Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.5 - Beslut om att tilldela 
leverantör avtal avseende support 
för webbutveckling. 
 

Kristin Karlsson 2018-000445 

2019-04-04 71085 I Handläggare färdtjänst 
och riksfärdtjänst 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.3.3 - Besluta om tillstånd 
till färdtjänst 2019-03-01 -- 2019-
03-31. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-04-01 – 2019-04-30 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-04-01 71130 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.2 - Beslut att anta 
förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av ramavtal för 
elektroniska körjournaler. 
 

Kristin Karlsson 2018-000478 

2019-04-30  I Personalavdelningen 
 
 

Anställningsbeslut från område 
barn och utbildningsförvaltningen. 

Linda Rundahl  
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  2019-05-03   

   

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Information/Rapporter från förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 

Sammanfattning 
Information och rapporter från förtroendevalda och deras uppdrag. 
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  2019-04-09 Dnr: KS 2019-84 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2018 (org 
nr 222 000 - 2030) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att; 

- godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Väst. 

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av styrelsen 
2019-03-15. Förbundets revisorer meddelar i revisionsberättelsen att de bedömer att 
styrelsen i Samordningsförbundet i Väst har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer också att räkenskaperna 
i att väsentlighet är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med 
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. De 
bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018 
 
Ekonomi 
Förbundet redovisar ett resultat på -0,5 mnkr. Det budgeterade resultatet var – 2,6 
Mnkr. Orsakerna till avvikelsen är bland annat att det var svårt att bemanna alla 
uppdrag i början av året, att en arbetsterapeuttjänst har varit vakant under året 
samt att steg1 insatser i Lysekil upphörde.   
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Det egna kapitalet i förbundet minskade mindre än planerat enligt budget. Det egna 
kapitalet överstiger nivån enligt Nationella rådets rekommendation. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 
     
Lars Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Bilagor: 
Samordningsförbundets årsredovisning med bilagor 
Styrelseprotokoll 
Revisionsberättelse samt PM från revisor 

 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samordningsförbundet Väst 
Ekonomienheten 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med    
Sof Väst insatser 2018 
Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2018 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler kommer 

i arbete. Förväntat resultat är 

en större effektivitet och att 

resurser då frigörs så att fler 

kan erbjudas rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och 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 både 

fysiska, psykiska, sociala och 

arbetsmässiga behov och de 

samordnade insatserna skall 

beakta jämställdhet och 

mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser. Målet för 

processamordnaren är att träffa 100 

samverkansparter under 2018 

Sof ska samarbeta med parternas verksam-heter 

på olika nivåer och sträva efter samordn-ing av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen och 

kostnadseffektiva för samhället, implementeras 

hos parterna. 

Sof ska stödja kompetensutveckling hos 

medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, 

beredningsgrupp, chefer och tjänstepersoner som 

berörs av samverkan.  Målet är 200 deltagare i 

kunskapsutveckling i samverkan 2018. 
 

Processamordnaren inkl. övrig 
personal har under 2018 
informerat eller diskuterat 
Förbundets insatser med 170 
samverkansparter.  

På AME/ALE/AMA i alla kommuner 

förutom i Färgelanda finns avtal om 

arbetsträningsplats samt på Dingle 

Hundcentrum.    6 deltagare, har 

varit på någon dessa platser. 

Arenadagar och Förbundets Dag har 
genomförts med sammanlagt 342 
handläggare-/medarbetare från 
samtliga kommuner och parter.  
 

6 styrelseledamöter, förbundschef 
processamordnare, samt en 
medarbetare deltog på Nationella 
Finsamkonferensen 

14 chefer från beredningsgruppen 
och AME/ALE/AMA deltog i JGL-
utbildning  

  Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. Sof Väst uppvisar ett positivt resultat 
för perioden. 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2018 
Rehabvägledare (Rv) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018  
Att öka möjligheterna till arbete, 

studier och egen försörjning samt 

att deltagaren får ökad hälsa och 

livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av samordnat stöd ifrån två 

eller fler av våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 120 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under året 

haft 133 nya deltagare, 72 kvinnor 

och 61 män, samt 2 anonyma.  

 Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen 

försörjning. 

22 % av deltagarna som anvisades 

under 2018 var under 30 år.  

16 % av alla deltagarna som 

avslutades under 2018 hade helt 

kommit i egen försörjning. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra sig 

insatserna. 

Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle ha arbete eller studier, gäller 

heltid eller deltid med eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

Drygt 60 % av deltagarna som 

avslutades under 2018 kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 28 % av 

alla deltagarna som avslutades 

under 2018 har kommit i arbete 

eller till studier eller 46 % av dem 

som kunde tillgodogöra sig 

insatsen. 

 
Kommentar: Hänsyn bör tas till den gynnsamma arbetsmarknaden 2018, så de deltagare som har kommit till Rv står mycket långt ifrån arbetsmarknaden, ”förrehab”. 
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Rehabvägledare (Rv) forts. 
Uppföljning 6 månader efter 

avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2016-07-

01 och tom 2018-06-30 

221 deltagare avslutades under 

denna period, 210 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 160 eller 76 % 

svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut gör de även det 6 månader 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för 

samma grupp deltagare. 

28 % (16 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut. 

 

39 % (30 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2015 -01-

01 och tom 2016-12-31 

141 deltagare avslutades under 

perioden, 126 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 82 personer 

svarade eller 65 %. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut 2015 och 2016 gör de även 

det 2 år efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för 

samma grupp deltagare. 

42 % (27 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 2 år efter avslut. 

 

50 % (40 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

 
Kommentar: Flera personer har egen försörjning, samt arbetar och studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut, dvs. resultatet är bestående och antalet  
som arbetar, studerar och har egen försörjning har t.o.m. ökat. 
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Utredningen  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 

Att utreda en individs 

förutsättningar för arbete/studier. 

 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 180 deltagare under året. 145 personer remitterades 2018 till 
utredningen och 120 har deltagit, 
av dessa ingick 10 i utrednings-
gruppen som genomfördes i 
Strömstad.  
147 blev kallade till utredningen, 
27 avböjde och ytterligare 12 var ej 
längre aktuella när de skulle kallas. 

 Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

 14 % av deltagarna i utredningen 

under 2018, var under 30 år. 
 

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, därav en arbetsterapeut i stället för två.  

Rekrytering av ytterligare en arbetsterapeut har pågått sedan slutet av 2017, men utan resultat. 
 

Motivations- och Vägledningskurs (MVK) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018  
Ökad arbetsförmåga och bättre 

hälsa för deltagarna. 

MVK-vuxna, där prioriteras 

personer över 25 år och som har 

viss erfarenhet av arbetslivet. 
 

MVK-unga, där prioriteras 

personer under 30 år och som 

saknar eller har mycket liten 

erfarenhet av arbetslivet. 

Minst 4 grupper och 40 deltagare under året  

 

 
 

Minst 2 grupper och 20 deltagare under året 

MVK har under 2018 haft 4 

grupper och 45 deltagare. Därav 

var 17 deltagare yngre än 30 år, 

dvs. från målgruppen MVK-unga. 

 

 

Kommentar: Personalomsättning och vakans under flera månader medförde att en grupp under våren fick ställas in. 
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Motivations- och Vägledningskurs Etableringen (MVK-etableringen/nyanlända) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Ökad arbetsförmåga och bättre 

hälsa för deltagarna. 

Nyanlända och personer i 

etableringen, samt utrikesfödda 

som har svårigheter på 

arbetsmarknaden 

Minst 4 grupper och 40 deltagare from april. 

 

 
 

 

MVK-etableringen/nyanlända har 

från april – december 2018 haft 3 

grupper och 31 deltagare. En grupp 

i Uddevalla, en i Strömstad och en i 

Lysekil. Dessutom 

informationsmöte för drygt 40 

eventuellt aktuella deltagare. 

Kommentar: Personalomsättning och vakans under flera månader medförde att en grupp under våren fick ställas in. 
 

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Att göra deltagarna medvetna om 

sina fysiska förutsättningar och 

eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i insatser som Sof 

Väst finanserar, dock i första 

hand de som deltar i 

Utredningen och MVK 

Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, 

motion per grupp inom Utredning och MVK. 

 

Genomfört 22 föreläsning under 

året. 9 i Utredning (en per grupp). 

11 i MVK (3 i varje grupp) och 2 i 

MVK-etableringen. 

Att vara en del i uppdraget att 

utreda deltagarens 

förutsättningar för yrkesarbete, 

samt att kunna ge råd till deltaga-

rna utifrån sin specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, 

inkl. råd och stöd under året. 

Genomfört 76 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst 

verksamheter under året.   

Kommentar: genomförde inga 

tester på deltagarna i 

Utredningsgruppen som 

genomfördes i Strömstad 
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Steg1 Uddevalla och Steg1 Lysekil 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Tidigt fånga upp och ge en 

meningsfull aktivitet till ungdomar 

som hoppat av skolan, eller är på 

väg att hoppa av skolan. 

Unga vuxna 16-29 år med diffus 

problematik, med eller utan 

diagnos som står långt från 

arbetsmarknaden. 

Steg1 Uddevalla 

Minst 40 nya deltagare/år  

Steg1 Uddevalla har under året 

haft 48 deltagare varav 32 nya 

deltagare, inkl. gruppen som 

startade i oktober och pågår tom 

mars. 

  Steg1 Lysekil 

Minst 24 nya deltagare/år. 

Steg1 Lysekil har under året haft 14 

deltagare varav 9 nya deltagare.  

Kommentar: Steg1 i Lysekil har varit underbemannat sedan i februari och större delen av våren med stor personalomsättning. Sista gruppen avslutades 31 maj och 

insatsen har upphört. 
 

ASF-utvecklare 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Öka kunskapen om AFS och 

kompletterande arbetsmarknad 

inom förbundets område. 

Chefer, handläggare och andra 

tjänstepersoner. 

Minst 100 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon 

form av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad under året. 

ASF-utvecklaren har under året 
informerad och diskuterat ASF med 
147 samverkansaktörer. Många har 
deltagit vid flera tillfällen.  

Genomföra kommunvis 

förankringsprocess om ASF. 

Handläggare/tjänstepersoner i 

kommunerna 

I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en 

handläggare som arbetar med ASF. 

ASF-utvecklaren är samman-

kallande i nätverket med hand-

läggare från kommunerna 

Öka Sof Västs målgrupps 

förutsättningar för arbete och egen 

försörjning. 

Personer i arbetsför ålder som 

står långt ifrån arbetsmarknaden 

och har svårigheter att få/eller 

behålla ett arbete. 

Stödja och undersöka möjligheter för dem som 

vill gå utbildning i ASF 

ASF-utvecklaren har i samarbete 

med AF och Coompanion 

medverkat till att en 

etableringsanalys genomförts i 

Uddevalla i syfte att undersöka 
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intresse och möjlighet till 

utbildning i socialt företagande. 

Öka utbudet av arbetstillfällena för 

personer som har svårt för att 

konkurrerar på den öppna 

arbetsmarknaden. 

Arbetssökande, sjukskrivna och 

deltagare inom sysselsättning, 

LSS och psykiatrin. 

Minst ett nytt arbetsintegerande socialt företag 

Ska ha startat inom Sof Västs område under 

2018. 

 

Något nytt ASF har inte startat 

under 2018, men flera är pg. i 

Uddevalla, Orust och Strömstad.  

Finnas som extra stöd (”konsult”) till 

befintliga sociala företag inom Sof 

Väst område. 

Anställda och personer som 

arbetstränar-/prövar på ASF i Sof 

Väst område. 

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas 

ner eller gå i konkurs. 

Handlett personalen på Dingle 

Hundcenter. 

Stöd och hjälp för utveckling av 

Brannebys ASF och Orustmodellen 
 

ESF-projekt En skola för alla, Steg1 liknande insatser i kommunerna 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2018 
Sprida kunskap om projektet. Chefer och handläggare inom 

Sof´s Västs område 
50 samverkansparter/år 
 

Ha dialogträffar i varje kommun för att diskutera 

behov och önskemål om insats för målgruppen 

unga i utanförskap, samt ingå i styrgrupper när 

insatsen har startat. 

Ansvarar för uppstarten och genomförande av 

Steg1 insatserna som tillhör ESF-projektet ”En 

skola för alla”. 

Sammanlagt har 141 medarbetare 

medverkat runt projektet.  

29 Dialogträffar/styrgruppsmöten 

har genomförts där 24 

samverkansparter har deltagit. 

2 informationsmöte med totalt 96 

chefer, handläggare och elever. 

Vid uppstartskonferensen för 

projektet den 15 mars var med 21 

deltagare från vårt område. 

 Chefer och handläggare inom Sof  
Västs område som arbetar med  
unga i utanförskap och 

Färdigställa insatsbeskrivningar där så önskas i  

samtliga av förbundets kommuner, samt med- 

verka i genomförandefasen av projektet. 

Steg1 Strömstad startade i april, 

Steg1 Orust startade i september 

Steg1 Munkedal/Färgelanda 
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medarbetarna i projektet.  startade i oktober 

Steg1 LUST (Lysekil, Uddevalla, 

Sotenäs och Tanum) kommer att 

starta i februari 2019. 

Tidigt fånga upp och ge en menings- 

full aktivitet till ungdomar som  

hoppat av, eller är på väg att hoppa 

av skolan. 

Reducera utanförskap hos unga  

vuxna. 

Vara motivations- och aktivitetshöj- 

ande samt arbets- eller studieför- 

beredande. 

Unga vuxna 16-29 (24) år med  

diffus problematik, med eller utan 

diagnos, som står långt från 

arbetsmarknaden. 

Unga vuxna som behöver/vill 

komplettera sina studier på olika  

nivåer för att kunna komma vidare.. 

Unga vuxna som upplevs ha ett 

utanförskap eller känner sig socialt 

isolerade, som är i behov av  

kontakt med två parter. 

Sammanlagt 6 grupper/år och sammanlagt minst 

50 (40) nya deltagare/år  

 

3 grupper har startat/en per Steg1, 

mede totalt 30 (23) deltagare. 

  Säkerställa att Sofs del av projektet blir klart och  

håller den standard som ESF kräver.  

 Alla rapporter som har lämnats in 

till ESF är godkända. 

Kommentar: I ESF-projektet ingår Unga vuxna 16 – 24 år, men Sof Väst arbetar med målgruppen upp till 29 år och finansierar den delen av insatsen. Antal deltagare i 
ESF-projektet ska vara 40 under hela projektet, men Sof Väst har målet 50, dvs. ytterligare 10 deltagare i åldern 25 – 29 år. 
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Samordningsförbundet Väst 
Org.nr 222000 – 2030 

Finansiell samordning av rehabilitering mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och 

Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
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Statistik tillhörande förvaltingsberättelse 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

40



Statistik 
Fyra Strukturövergripande insatser finansierades 2018 av Sof Väst: Processamordnare, ASF-utvecklare, 

Delprojektledare ESF-projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt deltagit 818 

medarbetare, flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men 

bara en gång per aktivitet. 
 

Sof Väst individinriktade insatser har under 2018 haft 475 deltagare,  248 kvinnor och 227 män, samt ytterligare 

30 anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma 

deltagarna är räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var 373 unika deltagare, d.v.s. 102 deltagare har 

deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång.Under 2018 har det varit 400 nya deltagare, 

varav 202 kvinnor och 198 män. 338 deltagare avslutade sin insats 2018, varav 181 kvinnor och 157 män.  

Den 31 december 2018 deltog 137 personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, 67 kvinnor och 70 

män.  Under 2018 var ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det har varit 

förhållandevis flera insatser riktade till unga och där finns det flera män än kvinnor? 
 

Rehabvägledare:  Finns i förbundets samtliga kommuner, 4,2 tjänster. 

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF). 
 

Statistik för rehabvägledarna för 2018.  

Rehabvägledarna hade under året totalt 187 deltagare, 110 kvinnor och 77 män. Därav 133 nya deltagare, 72 

kvinnor och 61 män. 86 deltagare avslutades hos Rehabvägledarna 2018 55 kvinnor och 31 män. 
 

Kommunvis uppdelning av deltagarna hos Rehabvägledarna 2018  

 

131 nya, 72 kvinnor och 61 män                                                 86 avslutade, 55 kvinnor och 31 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång 
 

 

 

Avslutningsorsak för de 86 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2018. 
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Sysselsättning vid start och avslut för de 86 som avslutades hos rehabvägledare 2018.  
 

         55 kvinnor                            31 män 

        
24 av de 86 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 28 %.  

För kvinnorna är det 29 % och för männen är det 26%.   
 

 

Försörjning vid start och avslut för de 86 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2018. 
 

          55 kvinnor        31 män   

   
Totalt 14 av 86 avslutade deltagare, vilket är 16 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 18 % och för männen 13 %.  

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat.  
 

 
 

Kommentar: 60 % av deltagarna som avslutades under perioden kunde tillgodogöra sig insatsen.  

27 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen hade kommit till egenförsöjning vid avslut (16 % av alla 

avslutade). 46 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen hade kommit i arbete eller studier vid avslut  

(28 % av alla avslutade). 2017 kunde 78 % av deltagarna tillgodogöra sig insatsen, det visar att de som 

anvisas nu till Samordningsförbundet står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. 

2017 avslutades 22 % pga. sjukdom, medan 2018 avslutades 34 % pga. sjukdom. 
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Åldersfördelning för de 86 deltagarna (55 kvinnor och 31 män) som avslutades hos rehabvägledare 2018.  

 
Genomsnittsåldern var 42,7 år, för kvinnor 44,8 år och för män 38,8 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 20 av 86 eller 23 % av deltagarna som avslutades 2018. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 86 personer som avslutades hos rehabvägledare 2018.             

 

  
77 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

78 % av kvinnorna och 74 % av männen.  
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 86 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2018. 

 

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 4,5 år för kvinnorna var det 4,2 år och 5,1 år för män. 
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     55 kvinnor 
 
 

55 kvinnor 31 män 
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Huvudremittent och medremittent för 79 av de 133 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 

2018. Denna fråga togs bort i SUS på grund av GDPR. 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

AF och kommunen är oftast huvudremittent.  

Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed  oftare medremetent. 
 

 

Månadvis fördelning av de 133 som påbörjade och 86 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2018.  

 

 
Antal anvisade januari – juni var 65 och för juli – december 68.  
 

 

Inskrivningstiden för de 86 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2018.  

 

        
Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 8,2 månader.  För kvinnorna 9,1 månader och för män, 7,5 månader.  

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader och max ett år. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 6 personer (3 kvinnor och 3 män) som under 2018 hade arbetsprövning-

/träning/praktik på någon av kommunernas AME/AMA/ALE, inkl. Dingle Hundcetrum (ASF). 

Strömstad 1 man, Munkedal 1 man och 1 kvinna, Sotenäs 1 man och 1 kvinna, Lysekil 1 kvinna 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2016-07-01 tom 2018-06-30. 

221 deltagare avslutades under perioden, 210 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem 

svarade 160, eller  76 %. 
 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 160 deltagare som svarade   

  
Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 160 deltagare som avslutades under tiden 2016-
07-01 tom 2018-06-30  och svarade.   
 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” = egen försörjning som 
inte kan kombineras med något annat. 
 

 
 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2015-01-01 tom 2016-12-30. 

141 deltagare avslutades under perioden, 126 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem 

svarade 82 eller 65 %. 

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 82 deltagare som svarade   
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62 av 160, dvs. 39 % av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader 

efter avslut. 

Jämförelse: 
67 av 221 dvs. 30 % som avslutades under denna 
period, arbetar eller studerar vid avslut. 

 

44 av 160, dvs. 28 %. som deltog i uppföljningen 

hade egen försörjning 6 månader efter avslut,  

Jämförelse: 

35 av 221 dvs. 16 % som avslutades under denna 

period hade hel egen försörjning vid avslut 

 

41 av 82, dvs. 50 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 

Jämförelse: 
56 av 141 dvs. 40 % som avslutades 
under denna period, arbetar eller 
studerar vid avslut. 
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Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 82 deltagare som avslutades under tiden 2015-01-01 
tom 2016-12-30  och svarade.   

 
Kommentar: Flera personer har egen försörjning, samt arbetar och studerar 6 månader och 2 år efter avslut 
än vid avslut, dvs. resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning har 
ökat.  
 

 
 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. En grupp genomfördes i Strömstad. 

Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka.  

3,3 tjänster, där av 0,3 fysioterapeut som medverkade även i MVK och MVK-etableringen.  

En tjänst som arbetsterapeut har förbundet inte lyckats bemanna under hela 2018. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

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

 

Statistik för utredningsenheten 2018 
 

Kommunvis fördelning av de 120 (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredning under 2018. 

9 grupper genomfördes 2018, därav en grupp i Strömstad, med 6 deltagare från Strömstad, en från Tanum 1, 
två från Munkedal 2 och en från Uddevalla. Samtliga ingår i statistiken nedan. 
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35 av 82 dvs. 42 % av dem som deltog i 

uppföljningen hade hel egen försörjning 

2 år efter avslut. 

Jämförelse: 

38 av 141 dvs. 27 % som avslutades 

under denna period hade hel egen 

försörjning vid avslut 
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Försörjning vid start för de  120 deltagare som deltog i utredningen under 2018.  

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra 

   
Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

 

 

Åldersfördelning för de 120 deltagarna (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredningen under 2018.  

  
Genomsnittsåldern var 43,8 år, för kvinnor 42,9 år och för män 44,9 år.  
Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 101 deltagare eller 84 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 14 %. 
 

Utbildningsbakgrund för de 120 personer (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredningen under 2018.  
 

       
73 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

70 % av kvinnorna och 75 % av männen. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 120 personer som deltog i utredningen 2018.  

 

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är 4,9 år, för kvinnorna 4,6 år och för männen 5,3 år 
16 % hade haft offentlig försörjning i mera än 9 år. 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 120 personer som deltog i utredningen under 2018. 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

 

MVK-vuxna och unga placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 1,4 tjänster som kursledare. 

Gruppverksamhet, varje grupp pågår dagligen i 5 – 6 veckor.  Målgruppen för MVK-vuxna var personer över 25 

år och som har viss erfarenhet av arbetslivet, medan målgruppen för MVK-unga var personer under 30 år och 

som saknar eller har mycket liten erfarenhet av arbetslivet. Grupperna slogs ihop och deltog samtidigt. 

MVK riktar sig till personer som behöver extra motivation och vägledning för att ta sig in på arbetsmarknaden.  

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Lättare fysisk träning ingår varje vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för 

deltagarna samt att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen 

försörjning. Under hela våren och sommaren saknades en kursledare. 
 

Statistik för MVK 2018 

Kommunvis fördelning av de 45 (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK vuxna + unga 2018.  

 
 
Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt MVK-princip.  
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Försörjning vid start för de 45 deltagare (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK under 2018.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

    
26 av 45 deltagare eller 58 % hade sjuk-/rehabpenning eller försörjningsstöd och det stämmer överens med 
målgruppen 
 
 

Åldersfördelning för de 45 deltagarna (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018.  

 
Genomsnittsåldern var 38,4 år, för kvinnor 38,7 år och för män 37,9 år. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 45 personer (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018. 
 

     
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 45 personer som deltog i MVK 2018. 
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Inremittent för de 45 (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018.   

   
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

MVK nyanlända/etableringen med placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. Insatsen startade i 

maj  2018. Det var en grupp Uddevalla, en i Strömstad och en i Lysekil. Insatsen riktar sig till nyanlända och 

personer i etableringen som är i behov av mera stöd än vad som ingår i ordinarie verksamheter hos 

myndigheterna.  

Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för 

arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning. 
 

Statistik för MVK- etablering 2018 

Kommunvis fördelning av de 31  (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering 2018.  

Personalen från MVK-nyanlända/etableringen har i samarbete med SFI och AF genomfört informationsmöte i 

kommunerna. Där har det deltagit 24 personer, de ingår i anonyma och finns inte med i statistiken för övrigt.  

 
 

Försörjning vid start för de 31 deltagare (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering under 2018.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

                14 kvinnor    17 män 

    
Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanlända i Sverige kan få om de deltar i 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram, kan även vara föräldrapenning. 
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Åldersfördelning för de 31 deltagarna (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering 2018. 

   
Genomsnitt var 38,6 år, för kvinnor 41,1 år och för männen 36,3 år. 
 

 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 31 personer som deltog i MVK-etablering 2018. 

 
 

 

Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.  

Samordningsförbundet finansiera 1,9 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,8 handledare från No Limits/ABF och 0,1 

personal från vuxen psykiatrin (sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).  

Gruppverksamhet, dagligen i ca 5 månader och individuellt stöd i upp till ett år. 

Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg 
att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande 
samt arbets- eller studieförberedande. 
 

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2018 

48 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2018, där av 20 kvinnor och 28 män.  

4 grupper har under året startat med sammanlagt 32 ungdomar 

36 ungdomar har avslutats i Steg1 i Uddevalla  2018, 16 kvinnor och 20 män.  
 

 

Försörjning före insatsen för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018 i Steg1 Uddevalla. 

 
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet  
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Åldersfördelning för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018  i Steg1 Uddevalla. 

 
Genomsnittsåldern var 23,4 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018 i Steg1 Uddevalla. 

 
   

 

Huvudremittent och medremittent för de 32 (13 kvinnor och 19 män) som påbörjade 2018 Steg1 Uddevalla 

    
 

Steg1 Lysekil insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Lysekils kommun.  

Samordningsförbundet finansiera 1,1 tjänster. 1,0 arbetsterapeut och 0,1 personal från vuxen psykiatrin 

(sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).  

Gruppverksamhet, dagligen i ca 5 månader och individuellt stöd i upp till ett år. 

Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg 
att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande 
samt arbets- eller studieförberedande. 
Insatsen pågick ifrån augusti 2017 tom sista gruppen som avslutades 31 maj 2018 och insatsen har upphört.  

Antal deltagare januari – maj 2018 var 14 ungdomar.  5 av ungdomarna började under 2017 vilket innebär, 9 nya 

deltagare under 2018. 
 

Statistik för Steg1 Lysekil 2018 

14 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Lysekil 2018, därav 4 kvinnor, 10 män. Därav var 9 som började i 

insatsen 2018. Samtliga är avslutade. 
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Försörjning före insatsen för de 14 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Lysekil.  

 
 

 

 

Åldersfördelning för de 14 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Lysekil.  
 

 
 

Genomsnittsåldern var 21,8 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 14 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Lysekil.  

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Lysekil.  

 
 

 

ESF-projekt, ”En skola för alla”: 

Steg1 liknande insatser i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och Färgelanda. 

Målgruppen är unga vuxna 16 – 24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samma mål och syfte som med 

Steg1 i Uddevalla och Lysekil  
 

Steg1 i Strömstad startade den 1 april. 2 heltidstjänster där en finansieras av Sof Väst via ESF-projektet.  
 

Statistik för Steg1 Strömstad 2018 

Sammanlagt 12 deltagare under 2018 2 kvinnor och 10 män.  

5 män avslutades under 2018. 
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Försörjning före insatsen för de 12 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Strömstad.  

 
 

 

Åldersfördelning för de 12 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Strömstad. 

 
Genomsnittsåldern var 22,1 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 12 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Strömstad.  

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 12 som påbörjade 2018 Steg1 Strömstad.  
 

 
 

 

Steg1 Orust startade den 12 september 2018. Två 50 % tjänster där den en finansieras av Sof Väst via ESF-

projektet.  
 

Statistik för Steg1 Orust 2018 

9 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Orust 2018, därav 2 kvinnor, 7 män. 
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Försörjning före insatsen för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Orust. 

 
 

 

Åldersfördelning för de 9 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Orust. 

 
Genomsnittsåldern var 21,7 år 
 

 
 

Utbildningsbakgrund för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Orust 

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Orust.  
 

 
 

 

Steg1 i Munkedal/Färgelanda startade den 1 oktober 2018. 2 heltidstjänster där en finansieras av Sof Väst via 

ESF-projektet.  
 

Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2018 

9 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2018, därav 4 kvinnor, 5 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 
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Åldersfördelning för de 9 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 
 

 
Genomsnittsåldern var 22,4 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.  

 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Munkedal/Färgelanda.  

 
 

 

Kommunvis fördelning av 57 unga med Aktivitetsersättning (29 kvinnor och 28 män) som under 2018 

deltog i någon av Sof Väst insatser. 28 av dessa, 10 kvinnor och 18 män deltog i någon av Steg1-insatserna. 

 

Kommentarer: 57 (samtliga unika) av 373 deltagare eller 15 % av deltagarna hade aktivitetsersättning 
när de började insats finansierad av Samordningsförbundet Väst. 
172 (går ej att se hur många som är unika) av total antal deltagare, dvs. av 475 var i åldersgrupperna 16 
– 29 år, det är 36 % av alla deltagare eller drygt en tredje del.  
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Fallbeskrivningar 2018 
 

Fredrika född 1964 remitteras till RV av AF och IFO. Har haft offentlig försörjning i nära 10 år, först sjukskrivning 

tills hon blev utförsäkrad 2013 och kom över till Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd sen 2015. 

Fredrika har fibromyalgi, ångest och depression och har kontakt med psykiatrin. Hon har tidigare arbetat som 

sjukvårdsbiträde.  

Fredrika tackar nej till alla insatser som inte finns på hemorten varför RV är det enda alternativet. Efter några 

besök hittar RV en arbetsträningsplats hos en privat arbetsgivare. I arbetsuppgifterna ingår att ha 

kundkontakt och möta människor. Omfattning är då 10 timmar/vecka. Tyvärr så fungerar inte detta arbete 

p.g.a. all kundkontakt som leder till ökad ångest och sömnlöshet. RV ordnar en ny arbetsträningsplats på ett 

kontor med div kontorsgöromål på samma omfattning som tidigare och med mindre kundkontakt. 

Återkommande uppföljningsmöten med anpassning av arbetsuppgifter och utökning av arbetstid leder bara 

till mer ångest och stress.   

Fredrika avslutas hos RV efter 8 mån för vidare kontakt hos vården. 
 

 

Filip född 1990 remitteras ifrån FK till flera av Sof Västs insatser; utredning, RV och MVK. Filip hade 

förmodligen varit aktuellt för Steg1, men det fanns inte i hans kommun när remissen skrevs. Filip har en 

ADHD- diagnos och psykisk ohälsa och har inte arbetat eller studerat efter gymnasiet. Filip har 

aktivitetsersättning.  Filip får inledningsvis kontakt med RV och ett par samtal genomförs. I väntan på 

arbetsförmågeutredning får Filip plats i gruppverksamheten MVK som pågår i 5 veckor för att komma igång 

och få rutiner i vardagen.  Filip genomför MVK men har en del frånvaro p.g.a. sin psykiska ohälsa och 

svårigheter att vara i grupp. Kommer efter avslutad kurs med på utredningen som finner hans arbetsförmåga 

som god rent fysiskt om det kan anpassas till hans behov av struktur och liten arbetsplats, gärna 

ensamarbete.  Filip återgår efter avslutad utredning till RV för att hitta en arbetsträningsplats. Underlag från 

MVK och utredningen ger ett bra underlag för RV att finna en lämplig arbetsträning. Efter en tid får Filip 

arbetsträna hos en fordonsmekaniker med enklare uppgifter vilket fungerade bra då detta arbete inte kräver 

deltagande i grupp och inte så många kundmöten. Filip kan succesivt öka sin arbetstid och har idag en 

subventionerad anställning. Under tiden hos Sof Väst får Filip hjälp med rätt vårdkontakter och får hjälp med 

sin psykiska ohälsa. Avstämningsmöten och nätverksmöten med remitterande myndigheter har genomförts 

flera gånger under Filips tid hos Sof Väst där gemensamma beslut om fortsättning tagits. 

Filip var inskriven hos Sof Väst i 12 månader. 
 

Fatima kvinna född 1958 remitteras av IFO till arbetsförmågeutredning för att klargöra arbetsförmåga utifrån 

fysiska begränsningar. Fatima kom till Sverige för ca 20 år sedan och har haft försörjningsstöd till och från och 

endast arbetat kortare perioder. Efter kort tid uppdagas att det visar sig vara språkliga begränsningar som är 

det största hindret.  

Fatima avslutas efter 4 veckors utredning och hänvisas åter till remitterande myndighet.  
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Sammanfattning från Indikatorerna 2018 

Hur vet vi att vi blir bättre?  

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.  

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma 

egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående 

parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Styrelsen och Beredningsgruppen fyllde i enkäten den 28 september.  

Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.  
 

  

 

Resultat styrelsen (13 tillfrågade, 13 svarade) 
Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 
arbetsinsatserna? 
Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? 

 
 
 

  

 

Resultat Beredningsgrupp (14 tillfrågade, 13 svar) 
Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? 
Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det 
gäller insatser för deltagarna? 
Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? 

 

 
 

  

Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet 

Väst har fyllt i enkäten vid personalmöten (APT) i maj och oktober.    Vi ville veta hur personalen upplever 

arbetet i Samordningsförbundet Väst.  

I maj lämnades ut 16 enkäter och 12 svarade, men alla svarade inte på samtliga frågor.  

I oktober lämnades ut 16 enkäter och 15 svarade alla svarade på samtliga frågor. 
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Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i 

den verksamheten/insatserna de arbetar inom. 

 

Resultat personal (27 tillfrågade, 27 svar) 
Fråga1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?  
Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? 
Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 
Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?  

 

 
Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? 
Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 
Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 
Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade 
insatsen? 
Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? 
 

 
 

  

 

Samtliga Deltagare i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden 
januari – oktober ska ha möjlighet att svara på frågor. 
260 deltagare avslutades under perioden, 188 deltagare erbjöds att svara, 179 svarade, 20 var ej nåbara och 52 hade 

inte möjlighet att lämna sina synpunkter. Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor. 

Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor. 
 

Resultat deltagare avslutade (179 svar, 95 kvinnor och 80 män, 4 ej uppgivit kön) 
Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått? 
Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt? 
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Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? 
 

 
 

 
 
Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 
Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 
Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 

 
 

Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört? 
 

 

 
 
 

Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? 
Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?  
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

  
  2019-04-24 Dnr: KS 2018-319
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Tolkförmedling i Väst Årsredovisning 2018 (org nr 
222000-2972) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar; 

- att godkänna upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst 
- att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

 

Sammanfattning 
Tolkförmedling i Väst inkom 2019-04-16 med årsredovisning för 2018. 
Årsredovisningen antogs av direktionen 2019-03-29 
 
Viktiga händelser 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde i januari 2019. I februari tillträdde 
en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Under året har befintligt 
verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer digitaliserats och 
förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via en app alternativt 
webb och telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, 
årets alla dagar. 
 
Ekonomi 
Resultatet för 2018 uppgick till ett överskott på 5,3 mnkr. Det egna kapitalet har 
således förstärkts och uppgår efter årets resultat till 29,5 mnkr.  
 
 
Måluppfyllelse 
Av fem kvalitetsmål uppfylls tre. Mål för ekonomi, miljö och arbetsmiljö har inte 
uppfyllts. 
 
Intern kontroll 
Samtliga kontroller enligt internkontrollplanen har genomförts. De brister som 
uppmärksammats har åtgärdats där det varit möjligt och i övriga fall har åtgärder 
klarlagts för genomförande längre fram. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Resultatet innebär en stor ökning av det egna kapitalet.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     
Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Tolkförmedling i Väst 
Ekonomiavdelningen 

Ekonomichef Kommundirektör 
Ekonomiavdelningen  
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Årsredovisning 2018 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande  

 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 

 Internkontrollrapport, 19/0021-3 

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Årsredovisning 2018 

Tolkförmedling Väst 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 
”En myndighet ska 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.” (Förvaltningslagen 13 §).  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och 
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet. 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 
ansvar för verksamheten. 
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En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 
verksamheten. 

Omvärldsbild 
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1 

Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare 
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade 
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2  

I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes 
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna 
i Europa.3  

Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre 
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört 
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan 
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.4 

1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2017 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018 
3 www.regeringskansliet.se 
4 www.migrationsverket.se 
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Nuläge 
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Föregående år utfördes 
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av 
förbundets tolktjänster i relation till köp 
av andra leverantörer har under de 
senaste två åren följts upp. Vid den första 
mätningen köpte medlemmarna 
tolktjänster från andra leverantörer 
motsvarade ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet arbetade därefter aktivt med 
att öka avtalslojaliteten. I den andra 
mätningen hade det negativa utfallet 
halverats. 

De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani 
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och 
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och 
tillgänglighet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.

 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.

 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.

 arbetar miljömedvetet.

 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i
samhället.

Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder. 

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar 
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring 
av verksamheten. 

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att 
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för 
verksamheten. 

Arabiska
37%

Somaliska
17%

Persiska 7%

Dari 6%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Polska 2%

Albanska 2%

Turkiska 2%

Övriga 
16%

Figur 2 Språkfördelning 2018

80



För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet 
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att 
minska miljöpåverkan. 

Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande 
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner 
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande. 

För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda 
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa 
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny 
arvodesmodell som ett led i detta arbete. 

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse 
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 

 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.

 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.

 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.

 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.

 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.

Ekonomiskt mål 

 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.

Miljömål 

 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.

Arbetsmiljömål 

 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.

Måluppfyllelse 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på 
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har 
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att 
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av 
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera 
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock 
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade 
språk. Målet är inte uppfyllt.  

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel 
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året 
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar 
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest 
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på 
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest 
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, 
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga     
1 %.  
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas 
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att 
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.  

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle 
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den 
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. 
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i 
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i 
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. 
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i 
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, 
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av 
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.  

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-
arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.  

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre 
tolkningsuppdrag.  
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt 
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 
tjänst TolkNu.  

Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 104 språk.  

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har 
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som 
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar 
även sjukvårdsauktorisation.  

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras 
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år 
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt 
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet 
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i 
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens 
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.  

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  

Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. 
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag 
utfördes av 1C-tolkar. 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder 
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt 
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. 

År Antal genomförda 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal genomförda 
SRHR-utbildningar 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 2 Test och utbildningsstatistik 

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar 
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl 
uppdragstagare som förbundets personal.  

Kunder 
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av 
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, 
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en 
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt 
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, 
dvs. nästan 15 %. 

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

Figur 4 Organisationsschema 
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Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft 

fem möten under 2018. 

Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Aslan Akbas (S), ordförande Björn Thodenius (M), vice ordförande 

Rustan Hälleby (M), ersättare Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 

Alingsås kommun Borås Stad 

Per- Gordon Tranberg (M), ledamot Lars-Åke Johansson (S), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 

Essunga kommun Falköpings kommun 

Daniel Andersson (M), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 

Gunilla Hermansson (KD), ersättare Pia Ragnar (M), ersättare 

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Jens Persson (S), ersättare  Eric Mellberg (M), ersättare 

Götene kommun Hjo kommun 

Anders Månsson (GF), ledamot Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 

Lars Holmberg (L), ersättare Bodil Hedin (S), ersättare 

Karlsborgs kommun Lerums kommun 

Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Eva Andersson (C), ledamot 

Kjell Sjölund (C), ersättare  Ulf Utgård (M), ersättare 

Lidköpings kommun Lilla Edets kommun 

Lena O Jenemark (S), ledamot Ingemar Ottosson (S), ledamot 

Rasmus Möller (M), ersättare Julia Färjhage (C), ersättare 

Mariestads kommun Mölndals stad 

Björn Fagerlund (M), ledamot Shahla Alamshahi (S), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare  Merjem Maslo (M), ersättare 

Munkedals kommun Orust kommun 

Hans-Joachim Isenheim (MP) Catharina Bråkenhielm (S), ledamot 

Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (L), ersättare 
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Skara kommun   Skövde kommun 

Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 

Ewa Karlsson (M), ersättare   Anita Löfgren (S), ersättare 

 

Tibro kommun   Tidaholms kommun 

Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 

 

Trollhättans Stad   Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 

Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

 

Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 

Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 

Elving Andersson (C), ersättare  Sebastian Gustavsson (M), ersättare 

 

Vara kommun   Öckerö kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 

Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

Personal 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till 
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar 
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom 
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån 
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. 
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten 
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades 
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- 
och ekonomihantering. 
 
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. 
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för 
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
 
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.  
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
 
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa 
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med 
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom 
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges 
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet 
har vuxit sig starkare för varje år.  
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Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två 
föräldralediga.  
 
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört 
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade 
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som 
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

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 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % 
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % 
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har 
inte minskat i den omfattning som förväntades. 
Resultatet påverkas starkt av några få 
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade 
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av 
förbundets medarbetare drabbats av influensa 
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under 
samma tid.  
 

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

Händelser av väsentlig betydelse 

Ny verksamhetschef 
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 
för Boråskontoret gick i pension i maj. 
 

Upphandlingar 
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av 
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej 
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny 
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.  
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018 
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5-årsjubileum 
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att 
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 
direktionsmötet i april.  
 

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den 
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.  
 

Ny arvodesmodell 
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den 
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en 
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.  
 

EuroPride 2018 
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  
 

Beslut om nya medlemmar 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019. 
 

Flytt av Boråskontoret 
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget 
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. 
 

TolkNu 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och 
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är 
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med 
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. 
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet 
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar 
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.  
 
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya 
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande 
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. 
  
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem 
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt 
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt 
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan 
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.  
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Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till 
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en 
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva 
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första 
direktionsmötet 2019.  
 
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än 
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en 
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.  
 
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett 
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt 
användas av fler kunder. 

Förbundets investeringsverksamhet 
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats 
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier 
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffnings-
värdet.  

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet 
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda 
målen. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har 
inte utnyttjats.  
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
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 vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket 
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med 
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.  
 
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget 
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den 
ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 
Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en 
treprocentig prishöjning nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större 
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet 
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av 
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad 
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt 
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under 
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt 
system gjordes. 
 
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på 
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för 
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.  
 
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. 
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför 
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för 
tolkaspiranter från hela regionen. 
 
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst 
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. 
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.  
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På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har 
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny 
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har 
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av 
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre 
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.  
 
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat 
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet 
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och 
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet. 
 
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har 
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala 
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade 
avskrivningarna för året.  
 

INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 

Förmedlingstjänster 203 744 191 620 

Övriga intäkter 196 0 

Summering 203 940 191 620 

KOSTNADER   

Direktionskostnader 767 700 

Personalkostnader  29 759 29 230 

Arvoden och ersättningar tolkar 156 205 148 840 

Tolkutbildning 1 244 2 200 

Lokalkostnader 2 966 2 900 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 174 3 000 

Inventarier, förbrukningsmaterial 675 560 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 716 3 400 

Finansiella kostnader 139 790 

Summering 198 645 191 620 

RESULTAT   

  5 295 0 
Tabell 4 Utfall mot budget 2018 

 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare 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. 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader 2 -198 506 -186 538 

Avskrivningar 3 -104 -248 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 330 115 

    

Finansiella intäkter 4 2 3 

Finansiella kostnader 5 -37 -39 

    

Resultat före extraordinära poster  5 295 79 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 295 79 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 295 79 2 344 

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

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

plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 295 79 2 344 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 295 79 2 344 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning (tkr)    

Verksamhetens kostnader 198 506 186 538 190 564 

Personalkostnader egen personal 30 526 28 201 28 102 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 156 205 148 092 150 378 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 17 584 12 565 11 768 

    

Resultat    

Årets resultat 5 295 79 2 344 

Ingående Eget kapital 24 160 24 081 21 737 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 191 % 176 % 171 % 

Soliditet 48 % 43 % 42 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 0 104 

Summa anläggningstillgångar  0 104 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 43 977 42 967 

Likvida medel 8 17 584 12 565 

Summa omsättningstillgångar  61 561 55 532 

    

Summa tillgångar  61 561 55 636 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 9 21 381 21 302 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 5 295 79 

Summa eget kapital  29 455 24 160 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 32 106 31 476 

Summa skulder  32 106 31 476 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 561 55 636 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  5 295  79  

Justering för av- och nedskrivning  104  248  

    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 399  327  
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 010  2 284  
    

Ökning/minskning kortfristiga skulder  630  -1 814  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 019  797  

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 11 0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  

    

Årets kassaflöde  5 019  797  

    

Likvida medel vid årets början  12 565  11 768  

Likvida medel vid årets slut  17 584  12 565  
 

Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som 
tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs 
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år. 
  

95



Noter 

Belopp i tkr 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 203 744  186 579  

 Övriga intäkter 196  322  

 Summa 203 940  186 901  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 575  580  

 Sociala avgifter direktion 192  194  

 Personalkostnader 22 673  20 789  

 Sociala avgifter personal  7 086  6 638  

 Arvoden och ersättning tolkar 127 937  120 962  

 Sociala avgifter tolkar 28 268  27 130  

 Tolkutbildning 1 244  1 418  

 Lokalkostnader 2 966  2 826  

 Dator/IT/telefoni/post 3 174  2 488  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  675  455  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 716  3 058  

 Summa 198 506  186 538  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 104  248  

 Summa 104  248  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  3  

 Summa 2  3  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  0  

 Övriga finansiella kostnader 36  39  

 Summa 37  39  
    

 

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

    

6 Anläggningstillgångar   
    

 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 137  -889  

 Årets investering    

 Årets avskrivning -104  -248  

 Utgående bokfört värde 0  104  
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7 Fordringar   

 Kundfordringar 23 602  22 537  

 Div. kortfristiga fordringar 0  21  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 375  20 409  

 Summa 43 977  42 967  
    

8 Kassa och bank   

 Bank 17 584  12 565  

 Summa 17 584  12 565  
    

9 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 21 381  21 302  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 295  79  

 Summa 29 455  24 160  
    

10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 768  1 708  

 Moms 7 787  7 317  

 Personalens skatter och avgifter 3 228  3 132  

 Skulder till anställda 1  0  

 Upplupna semesterlöner 983  873  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 11 823  12 495  

 Övriga upplupna kostnader 6 516  5 951  

 Summa 32 106  31 476  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018. 
    

11 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner   

 Summa 0  0  
 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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1 § Namn och säte  

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

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 
 

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

 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

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

10 § Andelskapital 

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

11 § Andel i tillgångar och skulder 

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

12 § Kostnadstäckning 

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

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

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

18 § Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 

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

22 § Ändring av förbundsordningen 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 

 

105



106



107



108
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  2019-04-29 Dnr: KS 2019-97 

  

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till 
Moderaterna i Munkedal 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Moderaterna i 
Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 7 81 375 93 000 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 
år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 
 
Moderaterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-04-25. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
 
 
     

 
 
 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Moderaterna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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  2019-03-22 Dnr:SBN 2019- 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten på Tegelverket. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten för Tegelverket enligt bifogad karta och förteckning. 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB föreslår i ett beslut 19 februari 2019 §11 att ett 

verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten bildas för 

Tegelverksområdet med 28 byggrätter. VA-systemet är utbyggt. Anläggningsavgifter 

har debiterats för de 28 byggrätterna. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

VA-intäkterna går till Munkedal Vatten AB. 

Miljö 

Miljöeffekter har prövats i planarbetet. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadschef  

  

112

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


113



114



115



116



 

 

Den 30 april 2019 

 

 

Till kommuner i Västra Götaland  

 

Uppföljning av den regionala kraftsamlingen för att nå klimatmålet i 

Västra Götaland 

Den 19 september 2017 beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen om 

en ny regional kraftsamling för att nå klimatmålet i Västra Götaland. Anledningen till detta var att 

arbetet för att minska växthusgaserna inte gick tillräckligt snabbt. Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 

om utgår från fyra fokusområden med tolv tillhörande satsningar. Sammanställningen av resultaten från 

2018 finns nu tillgängliga i en årsberättelse som bifogas med detta brev. Där redogörs bland annat för 

evenemang och projekt som ägt rum under året, resultat från en enkät som skickades ut till 

undertecknarna samt komminikationsinsatser som genomförts.  

Som undertecknare av Klimat 2030 listas ni på webbplatsen klimat2030.se tillsammans med övriga 

undertecknare. En viktig del av detta är att varje undertecknare redogör för hur organisationen kommer 

att bidra till att målet om en fossiloberoende region ska kunna nås. Detta görs i ett så kallat åtagande.  

I dagsläget saknas åtaganden från flertalet av kommunerna i regionen. Vi hoppas därför att ni snarast 

kan sammanfatta era klimatinsatser så ett åtagande kan publiceras på klimat2030.se. Målet är att alla 

åtaganden skall vara aktuella och att undertecknarna kan inspirera varandra till att engagera sig mer.  

För att registrera ett åtagande för er kommun, gå in på http://klimat2030.se/skriv-pa/.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

 

Gustaf Zettergren         Monique Wannding  

Miljöchef          Enhetschef Miljö- och klimatsamverkan 

Västra Götalandsregionen                Länsstyrelsen 

 

 

Kontakt 

klimat2030@vgregion.se 

http://klimat2030.se/kontakt/ 
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Klimat 2030 – Första året med Klimat 2030 – hur har det gått?

Första året med Klimat 2030  
– hur har det gått?

Västra Götaland har sedan 2009 ett mycket ambitiöst 
mål om att bli en fossiloberoende region 2030. För  
att öka takten i arbetet med att minska klimatpåver- 
kan lanserades i september 2017 kraftsamlingen  
”Klimat 2030 – Västra Götaland 
ställer om”. Efter första året 
med Klimat 2030 är det dags  
för en uppföljning. 

Vi arbetar i fyra fokusområden 
och med fyra arbetssätt. Det är 
flera olika delar i samhället som 
behöver förändras. Det gäller 
våra transporter, byggande, 
maten vi äter men också hur 
vi konsumerar produkter och 
tjänster. Vi behöver nya arbetssätt som leder till  
en bred samhällsförändring. Organisationer måste 
våga gå före, vi behöver klimatplanera och stimulera 
innovationer och entreprenörskap. Vi vill ha ett att-
raktivt samhälle där det är lätt för var och en att  
göra klimatsmarta val.

För att förverkliga kraftsamlingen Klimat 2030 har 
vi uppmuntrat näringsliv och organisationer att skriva 
på Klimat 2030 och åta sig att bidra i arbetet. Genom 
en effektiv samordning vill vi växla upp ansträngning-
arna där potentialen är som störst. Tillsammans med 
ledamöterna i Klimatråd Västra Götaland vill vi signa-
lera att klimatfrågan är tydligt prioriterad. 

Under 2018 har antalet undertecknare som ställer  
sig bakom Klimat 2030 och vårt regionala klimat-
mål fördubblats. Inom alla fyra fokusområden finns 
 samordnare och de har erbjudit aktörer stöd och upp-
muntran att göra mer för klimatet. Klimatråd Västra 
Götaland har visat ledarskap genom att peka på våra 
styrkor i Västsverige, verkat för att undanröja hinder 
för klimatomställningen och genom att bilda opinion. 

Det är svårt att bedöma effekten av just våra insatser 
under året som gått. Det finns många aktörer i Västra 
Götaland som arbetar aktivt för klimatet och våra 
ansträngningar utgör endast en del. Denna årsberät-

telse är ändå ett försök att bedöma 
vår insats genom att summera och 
analysera de underlag vi har samlat 
in från bland annat undertecknare,  
samordnare och ledamöterna i 
Klimatrådet. Tanken är att lära 
av uppföljningen för att vässa vår 
genomförandemodell ytterligare 
under 2019.

Länsstyrelsen och Västra 
 Götalandsregionen tar gemensamt 

ansvar för att hålla samman klimatarbetet i regionen. 
Vi har olika roller, ansvarsområden och verktyg men 
verkar i samma geografiska område. Tillsammans 
utgör vi den samlade kraft som behövs för att säker-
ställa att arbetet ska ha en stabil grund att stå på.

Ett ambitiöst klimatmål kräver ett ambitiöst klimat-
arbete. För att lyckas behöver alla i regionen bidra.

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande,  
Västra Götalandsregionen.
Magnus Berntsson, miljönämndens ordförande,  
Västra Götalandsregionen.
Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland län.
Lisbeth Schultze, länsöverdirektör i Västra Götalands län.

”Ett ambitiöst  klimat-
mål kräver ett ambitiöst  
klimat arbete. För att  
lyckas behöver alla
i regionen bidra”
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Klimat 2030 – Utsläppen i Västra Götaland

Minskade utsläpp av växthusgaser
Under perioden 1990–2016 har de totala utsläppen  
av växthusgaser i länet minskat med 15 procent och 
uppgår nu till 10,2 miljoner ton per år. Målet är en 
minskning med 80 procent mellan 1990 och 2030. 
Att klara återstående minskning på elva år kräver 
 kraftiga insatser.

De verksamheter som är anslutna till EU:s handel 
med utsläppsrätter står för närmare häften av de totala 
utsläppen i länet. I slutet av 2017 beslutade EU om en 
reformering av handelssystemet med utsläppsrätter. 
Antalet utsläppsrätter ska minska snabbare i systemet 
från år 2021 och en del av överskottet av utsläppsrätter 
ska annulleras från år 2023. Ett skärpt handelssystem 
är bra för länet, men åtgärder behövs tidigare för att nå 
de regionala klimatmålen. 

Den näst största utsläppskällan i länet efter industri-
sektorn är transportsektorn med 2,7 miljoner ton.  
Den genomsnittliga körsträckan med bil per person 
i länet ökade något för tredje året i rad under 2017.  
För att nå de regionala tilläggsmålen behöver utsläppen 
från vägtrafiken minska med drygt 1 miljon ton till 
2020 och sedan ytterligare 1 miljon ton för att nå målet  
till 2030. 

Utsläppen i Västra Götaland

Utsläpp av växthusgaser 
i Västra Götaland

– geografiska perspektivet –

INDUSTRI TRANSPORTER &
ARBETSMASKINER

JORDBRUKEL- OCH VÄRMEVERK 
SAMT EGEN UPPVÄRMNING 

AV BOSTÄDER OCH LOKALER

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
I VÄSTRA GÖTALAND
- GEOGRAFISKA PERSPEKTIVET -

Utsläpp av växthusgaser 
i Västra Götaland
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Verksamheter som regleras av EU:s handel med utsläppsrä�er

Transport, mindre industri, jordbruk, uppvärmning, arbetsmaskiner

Mål för 2030

(År)

 Illustrationerna kommer från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Utsläpp av växthusgaser 
orsakat av oss i Västra Götaland

– konsumtionsprespektivet –

Utsläppen av växthusgaser  
i Västra Götaland ska minska  
med 80 procent till 2030 från  
1990-års nivå� 

Västra Götalands klimatmål är tvådelat – ett geografiskt klimatmål 
och ett klimatmål för vår de växthusgaser som västsvenskars konsumtion 
ger upphov till.

Utsläppen av växthusgaser  
från västsvenskars konsumtion  
ska minska med 30 procent till 
2030, jämfört med 2010�

”1990–2016 har utsläppen av
växthusgaser i Västra Götaland 
minskat med 15 procent.”
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Klimatledarskapsnoden vid Naturresurser och hållbar 
utveckling vid Uppsala universitet, där Kevin Andersson  
har en professur i klimatledarskap, har utvecklat meto-
der för att ta fram så kallade koldioxidbudgetar för ett 
geografiskt område. En koldioxidbudget utgår från att 
det finns ett begränsat globalt utsläppsutrymme för 
att den globala medeltemperaturen inte ska överstiga 
en viss nivå. Detta utrymme kan sedan brytas ner och 
fördelas till olika geografiska nivåer, till exempel länder 
eller regioner, i form av en årlig budget. Forskarna vid 
Uppsala universitet utformar sina koldioxidbudgetar 
utifrån de utsläppsminskningar som behöver göras 
för att den globala medeltemperaturen inte ska övergå 
2 grader. I den koldioxidbudget de tagit fram för  
Västra Götaland framgår att utsläppen i Västra Götaland 
behöver minska med 16,4 procent per år mellan åren 
2020 och 2040 för att nå detta mål1. 

Koldioxidbudget 
Västra Götaland har ett konsumtionsbaserat klimatmål 
om att utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas 
konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska 
med 30 procent till 2030 jämfört med 2010. I dagsläget 
saknas regionala data för att följa upp målet. Istället 
har nationella beräkningar från Naturvårdsverket 
använts, med antagandet om att klimatavtrycket  
från en genomsnittlig svensk är likvärdigt med det i 
Västra Götaland. De nationella beräkningarna visar  
att ut släppen av växthusgaser ligger på i stort sett 
samma nivå som i början på 90-talet, vilket är en 
sämre trend än för de geografiska utsläppen. Ett arbete 
pågår på Västra  Götalandsregionen för att få regionalt 
anpassade konsumtionsdata. En viss bild av läget i 
Västra Götaland kan man dock få genom att göra en så 
kallad koldioxidbudget eftersom vissa inslag som ingår 
i konsumtionsbaserade beräkningar finns med, t.ex. 
internationella resor.

 

Figur 1. Historiska utsläpp 2010–2016, uppskattade utsläpp 2017–2019, samt budgeterade utsläpp 2020–2040. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående 
års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som procent av basåret 2019.  

  

Historiska utsläpp 2010–2016, uppskattade utsläpp 2017–2019, samt budgeterade utsläpp 2020–2040. Utsläppen föreslås minska med en  
konstant del av föregående års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som procent av basåret 2019. Illustrationen: Uppsala universitet.

1  Koldioxidbudgeten inkluderar koldioxid, inte andra växthusgaser. Den avser geografiska utsläpp, men utsläpp från invånarnas internationella  
resor har även inkluderats.
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FÖREGÅNGARE
Att ta ansvar och inspirera andra 
genom att ligga i framkant i 
omställningen.

KLIMATPLANERING
Nytänkande samhällsplanering 
som skapar förutsättningar för 
klimatsmarta miljöer och flöden.

INNOVATIONER
Nya angreppssätt som gör 
regionen till en växtplats för 
framtidens produkter och sam-
hällslösningar. 

ATTRAKTIVA 
SAMHÄLLEN
Levande lokalsamhällen där 
samarbete för att underlätta en 
klimatsmart livsstil är i fokus.

FYRA 
ARBETSSÄTT
För att nå en attraktiv framtid 
utgår omställningsarbetet från 
fyra arbetssätt som bidrar till en 
samhällsförändring.

Därefter påbörjades  genomförandeskedet av Klimat 
2030. I oktober 2017 hölls en lanseringskonferens
och under 2018 har en genomförandemodell kommit  
på plats med flera olika delar. Regionfullmäktige och
länsledning är högsta beslutande organ. Processledning 
och styrgrupp består av tjänstepersoner på Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Därutöver  
består genomförandet av Klimat 2030 framför allt av  
tre delar – undertecknare, samordnare och klimatråd.

I september 2017 antog Västra Götalandsregionens 
regionfullmäktige och Länsstyrelsens länsledning det 
strategidokument som ligger till grund för ”Klimat 2030 
– Västra Götaland ställer om”. Det bygger på ett antal 
satsningar inom fyra fokusområden, samt fyra arbets-
sätt som är viktiga för att en bred samhällsförändring 
ska kunna nås. 

Genomförande av Klimat 2030 under 2018

Klimat 2030 
- Västra Götaland ställer om

Strategiska vägval

Rapporten ”Strategiska vägval” 
antogs av Västra Götalands-
regionens regionfullmäktige och 
Länsstyrelsens länsledning i sep-
tember 2017 och ligger till grund för 
Klimat 2030. Finns att ladda ner på 
www.klimat2030.se/ladda-ner.

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

Tolv satsningar inom fyra fokusområden utgör grunden för Klimat 2030. Det är framför 
allt inom dessa områden krafttag måste tas för att minska utsläppen av växthusgaser.

Fyra arbetssätt som skapar förutsättningar för en bred 
samhälls förändring och en attraktiv framtid ska genomsyra 
arbetet inom Klimat 2030.

HÅLLBARA TRANSPORTER 

• Klimatsmart vardagsresande 
 där fler väljer gång, cykling och  
 kollektivt resande 

• Accelererad omställning till  
 fossilfria fordon 

• Effektiva godstransporter 

• Klimatsmarta möten och 
 semestrar

SUNDA OCH KLIMAT- 
SMARTA BOSTÄDER 
OCH LOKALER 

• Flexibla och klimatsmarta  
 bostäder och lokaler

• Effektiv och klimatsmart 
 renovering

FÖRNYBARA OCH RESURS- 
EFFEKTIVA PRODUKTER 
OCH TJÄNSTER 

• Större marknad för biobaserade 
 material och drivmedel 

• Tjänster och cirkulära varor 

• Design för en hållbar livsstil

KLIMATSMART OCH 
HÄLSOSAM MAT 

• Minskat matsvinn 

• Främja hållbart lantbruk 

• Mer vegetariskt på tallriken FYRA 
FOKUSOMRÅDEN

Fyra fokusområden prioriteras 
med ett antal satsningar där god 

klimatnytta kan förväntas.
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Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

1� Undertecknare
En del i arbetet med att genomföra Klimat 2030 är att 
få med många organisationer och tillsammans verka 
för att vi ska nå målet om en fossiloberoende region. 
Redan 2009 undertecknade cirka 70 organisationer 
klimatstrategin för Västra Götaland. Efter att Klimat 
2030 antogs 2017 intensifierades arbetet med att få 
fler undertecknare. Ett nytt krav lades till så att alla 
som undertecknar ska göra ett åtagande som beskriver 
hur organisationen ska bidra till att nå det regionala 
klimat målet. Redan 2017 hade alla kommuner, hög
skolor och universitet i regio nen skrivit på Klimat 2030, 
sedan dess har framförallt fler företag tillkommit. 

Enkät till undertecknarna
Hösten 2018 genomfördes en enkätundersökning bland 
de aktörer som undertecknat Klimat 2030. 75 procent 
av undertecknarna svarade på enkäten (40 kommuner, 
28 företag, 14 föreningar eller andra organisationer 
och nio aktörer inom utbildning och forskning). Nästan 
80 procent av de svarande menar att engagemanget för 
arbetet med miljö- och klimatfrågor i den egna organi-
sationen är stort eller mycket stort. 

Uppemot en tredjedel svarar att undertecknandet av 
Klimat 2030 påverkat organisationens arbete. Detta 
har främst tagit sig i uttryck som tydligare prioritering 
av insatser i klimatarbetet eller som ökat engagemang 
för klimatfrågorna bland anställda. 

På frågan ”I vilken utsträckning upplever du att det 
regionala klimatarbetet bidrar till ert arbete?” anser 
hälften av undertecknarna att så är fallet. 

När det gäller fokusområdena arbetar flest under-
tecknare med hållbara transporter (73%), följt av 
klimat smart mat (63 %), bostäder och lokaler (60%) 
samt produkter och tjänster (57 %). Fyra av fem under-
tecknare känner till de fyra arbetssätten som Klimat 
2030 belyser. Några exempel på hur undertecknarna 
jobbar med arbetssätten (från enkätsvaren): 

”  Kommunen har skapat ett mer attraktivt sam-
hälle genom att installera publika laddplatser  
för  elbilar. Vi klimatplanerar genom arbetet med  
att ta fram ny energi- och klimatstrategi för 
kommunen och är föregångare genom att arbeta 
med energieffektiva åtgärder i de kommunala 
fastigheterna/bostäderna.” 
– Färgelanda kommun 

”  På temat föregångare sätter vi snart upp 
 Wagners Ringen med ambitionen att vara  
en klimatsmart uppsättning. Vi vill vara  
med och påverka och  inspirera kulturen och 
operakonsten att arbeta med klimatsmarta 
 alternativ för att skapa konst i världsklass.” 
– GöteborgsOperan

”  Vi arbetar som föregångare med till exempel  
energi besparande åtgärder, åtgärder för att  
minska onödigt resande och att minska  koldioxid- 
 utsläppen av det resande som ändå finns  
(bland annat genom elbilspool, digita la möten,  
cykelfrämjande åtgärder) och med  energi - 
effektivisering. Vi bedriver även forskning och 
undervisning som berör  fokus områdena.” 
– Högskolan Väst

”  Föregångare: Vi vill gå före genom att sätta 
 skarpa mål inom koldioxidområdet. Vi går  
före i konverteringen av industri/asfalt.  
Innovationer: vi arbetar kontinuerligt med 
 innovationer för minskade koldioxidutsläpp.  
Attraktiva samhällen: Vi är delaktiga i att  
skapa nya stadsdelar tillsammans med kom-
munerna runt om i Sverige. Blandsstad, skala, 
 inkludering, trygghet och ekosysemtjänster är 
vikta pusselbitar i detta. Att vi klarar detta är 
avgörande för att vi ska få vara med i framtiden!” 

– NCC

”  1/3 av undertecknarna menar 
att Klimat 2030 påverkat 
 organisationens arbete. ” 

”Under 2018 har antalet under-
tecknare fördubblats.”
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Vårt åtagande
Här följer några exempel på åtaganden som undertecknare gjort.  
Alla undertecknare och deras åtaganden listas på klimat2030.se.

Carbon Cloud

Genom att hjälpa restaurangbranschen att beräkna och 
kommunicera sin klimatpåverkan till sina gäster möjlig-
gör vi beteendeförändringar bland både köks personal 
och gäster. Kockarna ser vilka ingredienser som orsakar 
vilka utsläpp och får möjlighet att arbeta med sina recept 
för att minska matens klimatpåverkan. 

Gästerna ser vilka alternativ på menyn som skapar 
stora respektive små utsläpp. Detta skapar en unik 
symbios där kockar och gäster arbetar tillsammans för 
att minska sina utsläpp. Gästerna ser att restaurangerna 
bryr sig och har ett aktivt klimatarbete, samtidigt som 
kockarna ser att gästerna värderar klimatsmart mat. 
Vårt mål är att våra kunder ska halvera sin klimat-
påverkan från maten de serverar till 2030.

Carbon  
Cloud

Skövdebostäder

Skövdebostäder skriver på för klimatet! Vår målsätt-
ning är bland annat att bli klimatneutrala under 2019, 
spara 20 % energi fram till och med 2019 (jämfört 
med 2014) samt installera solceller och laddstolpar för 
elfordon i alla våra områden. Dessutom bygger vi just 
nu 600 klimatsmarta bostäder med olika fokus. Vi har 
Aspö Eko-logi med 242 lägenheter som är ett modernt 
hållbart bostadsområde med tre miljömärkningar som 
också vunnit SABOs hållbarhetspris 2017. Vi bygger 
Ekedal med 150 lägenheter för ungdomar med en 
 energiförbrukning på cirka 28 kWh/kvm/A-temp/år  
och solceller på taken. Sist men inte minst jobbar vi 
med Frostaliden där vi bygger 189 lägen heter i miljö-
vänligt och hållbart trä. Vi åtar oss att vara med och 
bidra till omställningen till ett modernare och fossil-
fritt Västra Götaland och Sverige.

Dals-Eds kommun

Dals-Eds kommun arbetar med alla fokusområden inom 
Klimat 2030 framförallt utifrån arbetssätten Klimatplane-
ring och Attraktiva samhällen. Kommunen har gjort följande 
åtaganden för att bidra till minskad klimatpåverkan.

•   Att agera som föregångare genom att bygga attraktiva och 
klimatsmarta lösningar. På så sätt skapas förutsättningar 
för att minska klimatpåverkan från alla aktörer i samhället. 
Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals Eds kommun där 
de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna påverkar 
och förutsätter varandra.

 

 

 

 

 

•   Att prioritera en ökad andel förnyelsebar energi i kom-
munens fastigheter och lokaler. Målsättningen är att till 
år 2020 ska andelen förnyelsebar energi som nyttjas i 
kommunkoncernen vara minst 90%.

•   Att successivt ställa om den kommunala fordonsflottan 
med målsättning till år 2020 att fordonen ska till minst 
10% drivas med förnyelsebar energi och till år 2030 vara  
på fossiloberoende.

•   Att till år 2025 minska mängden kärlavfall i kommunen 
med 20% per invånare. Inom skola, vård och omsorg så 
kommer man aktivt arbeta med projekt och aktiviteter  
med fokus på matsvinn.
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Avenyfamiljen

Samtliga Avenyfamiljens restauranger är KRAV 
certifierade och vi ökar kontinuerligt andelen ekolo-
giska råvaror. Koncernen har en 180m2 stor ekologisk 
takodling där grönsaker, örter och bär odlas. Råvaror 
som produceras på takodlingen används i koncernens 
restauranger. All energi som förbrukas produceras 
av vindkraft. Noggrann källsortering är en självklar-
het och vi sorterar ner på kapsylnivå. Avenyfamiljen 
arbetar med att öka andelen fatöl och därmed minska 
flaskölsförsäljningen vilket minskar volymerna av 
returglas och leder till färre leveranser. Stilla och 
kolsyrat vatten produceras på respektive restaurang för 
att minimera transporter samt onödiga förpackningar. 
2019 blir Avenyfamiljens fordonsflotta fossilfri och 
solpaneler kommer att sättas upp på fastigheten på 
Tredje Långgatan.

Teaterkooperativet Masthuggsteatern

Transporter: Alltid välja tåg före flyg. Klimat
kompensera för alla transporter som görs med vår 
buss, liksom för alla resor i samband med turné.  
I det fall vi behöver ta flyg, exempelvis för långväga 
gästspel, alltid kompensera.

Livsmedel: Prioritera veganska/vegetariska alter-
nativ vid arrangemang som inkluderar förtäring. 
Minimera svinn i personal- och publikkafé.

Energi: Välja energisnålaste möjliga alternativ 
i belysning.

Övrigt: 100 % återvinning avseende kök och kontor. 
Största möjliga återvinning avseende sådant som 
 material från gamla scenografier. Välja bank och 
 ellevarantör utifrån hållbarhetsprofil.

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt AB är ett av Sveriges största beläggningsföre-
tag med tillverkning och utläggning av asfalt till privata, 
statliga och kommunala kunder. Vi asfalterar allt från 
garageuppfarter och cykelvägar till flygplatser och stora 
infrastrukturprojekt. Vårt långsiktiga klimatmål är noll 
nettoutsläpp av växthusgaser 2040. Den enskilt viktigaste 
åtgärden är konvertering av våra asfaltverk till att använda 
koldioxidneutral bioolja. Biooljan ersätter fossil eldnings
olja vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den  

process som kräver mest energi. Detta minskade våra 
koldioxidutsläpp med 61 procent under 2015–2017, sam-
tidigt som volymen ökade. Produkten som säljs under 
namnet ECOAsfalt utgör idag 95 procent av massan från 
våra stationära verk. En annan viktig klimatåtgärd är att 
utveckla metoder som möjliggör en ökad andel returasfalt 
i nyproduktion med bibehållen prestanda. Vi arbetar också 
med sänkt tillverkningstemperatur och utfasning av fossila 
drivmedel i transporter och utläggningsmaskiner.

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

Ytterligare exempel på åtaganden.
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2� Fokusområden och samordnare
För att växla upp arbetet inom de fyra fokusområdena  
i Klimat 2030 har vi valt en modell med så kallade 
samordnare. Samordnarnas roll är att öka klimat-
arbetet hos aktörer i fokusområdets utpekade sats-
ningar. Utifrån de fyra arbetssätten ska samordnarna 
göra en analys gällande aktörer och pågående arbete 
i regionen för att sedan sammanföra aktörer där nya 
synergieffekter kan uppstå. Det handlar både om att 
uppmuntra innovationer och nya åtgärder med stor 
omställningspotential såväl som att stötta att mer 
mogna åtgärder sprids och implementeras av fler 
 aktörer. Att värva fler undertecknare av Klimat 2030 
ingår också i samordnarens roll. 

Inom satsningen ”Klimatsmart vardagsresande där fler 
väljer gång, cykling och kollektivt resande” har arbetet 
till stor del inneburit samverkansarbete inom olika nät-
verk och styrgrupper. Ett exempel är Hållbart Resande 
Väst och deras nätverksarbete där samordnaren varit 
med och medarrangerat en nätverksträff. Samordnaren  
har även stöttat Fyrbodals kommunalförbund och haft  
aktiviteter för hållbart resande på landsbygden. Genom 
samordnaren får bland annat Länsstyrelsen, Västra 
Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjuk-
huset stöttning i frågor som rör tjänsteresor, rese- och 
mötespolicy, bilpooler, mötesverktyg och förmånscyklar.  
Detta sker bl.a. inom ramen för Grön Transportplan 
Sahlgrenska som är ett viktigt verktyg i att förändra  
arbets- och tjänsteresandet bland Sahlgrenskas 
anställda. Dessutom har ett projekt med ICA-butiken 
i Munkebäck initierats för att arbeta med klimat - 
smarta handlingsresor. Detta har skett i samarbete 
med  fokusområdet Förnybara och resurseffektiva 
 produkter och tjänster. 

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

Som stöd och styrning för samordnarna finns inom varje  
fokusområde en styrgrupp bestående av sakkunniga från 
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och ett av 
regionens fyra kommunalförbund. Samordnarna har sin 
hemvist på någon av regionens science parks eller forsk-
ningsinstitut: IVL, RISE, Agroväst, Science Park Borås 
och Johannebergs Science Park. Dessa organisationer 
har sökt medel från Västra Götalandsregionen för att ta 
på sig rollen att samordna en eller flera satsningar inom 
ett fokusområde. Ett sätt att stärka klimatarbetet har 
varit via så kallade aktörs forum inom områden där man 
bedömt att stor klimatnytta kan ske och utvalda mål-
grupper bjudits in till träffar och en löpande kontakt. 
Nedan följer ett urval av de aktiviteter samordnarna 
genomfört under 2018. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hållbara transporter

Inom detta fokusområde finns fyra satsningar: 
•  Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, 

 cykling och kollektivt resande
•  Accelererad omställning till fossilfria fordon
•  Effektiva godstransporter 
•  Klimatsmarta möten och semestrar

Samordnare 

Anders Roth, IVL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Genom samordnaren har Klimat 2030 arrangerat flera 
seminarier och aktörsforum på temat hållbara trans-
porter. Detta har till exempel skett i form av aktörs
forum med fokus på laddinfrastruktur och resepolicys, 
dessa genomfördes i januari och september 2018. Det 
har också skett genom samverkan med projektet E-west 
som drevs av Länsstyrelsen i Västra Götaland, i dessa  
fall har det handlat om seminarium om el-laddning  
som riktat sig till deras kommunnätverk. Målgruppen, 
som här främst varit kommunerna, har kontaktats  
 mellan träffarna och har kontinuerligt under året 
 kunnat få stöd av samordnaren för att utveckla sitt 
arbete. Samordnaren har även tillsammans med 
 Göteborgsregionens kommunalförbund genomfört  
ett seminarium om parkering och mobilitet riktat  
till Göteborgsregionens medlemskommuner.
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Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt 
inom ditt fokusområde under 2019–2020?

Anders Roth, samordnare för fokusområde  
Hållbara transporter:

” Ökat utbud av laddbara bilar och 
 diskussion kring eventuella för-
säljningsförbud för förbrännings-
motordrivna bilar kommer öka 
efterfrågan på ladd infrastruktur 
i anslutning till bostadshus och på  
allmänna platser. Jag tror också att 
vi kommer se en ökad diskussion 
kring åtgärder som syftar till att 
minska transport subventioner,  
som till exempel reseavdraget.”

Inom fokusområdet har man också uppmärksammat 
att den regionala länstransportplanen inte ligger 
i linje med Klimat 2030. Inför nästa revidering av 
länstransportplanen har därför ett arbete påbörjats för 
att försöka säkra att den ligger i linje med de nationella  
och regionala klimatmålen. Samordnaren har även 
stöttat Skaraborgs kommunalförbund kring infra-
strukturplanering och fyrstegsprincipen2. 

Dessutom har samordnaren hjälpt till att driva ett 
forskningsprojekt om miljöavgifter i hamnen. Genom 
samverkan och ett kunskapsutbyte med Biogas Väst 
har aktörer identifierats som skulle kunna ställa 
om till gasdrift vid Göteborgs Hamn eller anlägg-
ningstransporter. Samordnaren har vidare stöttat 
arbetet med att initiera och etablera ett elvägsprojekt 
i Västsverige med fokus på långväga lastbilstrafik. 
Det har också skett samverkan med nätverket Klimat-
smart semester om klimatinformation för flygresor, 
attraktivt semestrande, besöksnäring och möjligheter 
att resebyråer erbjuder klimatdata. Under året lanserade 
nätverket kalkylatorn www.klimatsmartsemester.se.

Förutom detta har samordnaren samarbetat med 
Fossilfritt Sverige och koordinerat en debattartikel för 
de västsvenska aktörer som antagit Fossilfritt Sveriges 
transportutmaning. 

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018

 2 trafikverket.se/fordigibranschen/Planeraochutreda/Planeringsochanalysmetoder/fyrstegsprincipen/ 

Klimatsmartsemester.se är en ny webbplats för dig som vill klimatberäkna semestern. På sidan finns också tips på klimatsmarta semesterresmål. 
Ett tips på ett resmål i Västra Götaland är Gullholmen utanför Orust. Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com.
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Satsningarna inom fokusområdet har syftat till att 
få fler aktörer i regionen som arbetar med jordbruk, 
livsmedel och måltider att genomföra förändringar 
som leder till minskade klimatutsläpp. En viktig del 
har varit kartläggning av existerande projekt, initiativ 
och organisationer vars innehåll och/eller nätverk som 
kan användas för att skynda på klimatomställningen 
i regionen. 

Ett antal aktörsforum har anordnats med olika 
teman. De har bland annat handlat om att inspirera 
personal i offentliga och privata restaurangmåltider 
kring hur de kan arbeta för mer grönt på tallriken, 
minskat mat svinn och hållbar upphandling. Ett aktörs-
forum var helt inriktat på matbutiker då dessa har 
stor möjlighet att påverka konsumenter och hanterar 
merparten av maten i samhället. Ett annat seminarium 
ordnades i samarbete med Nordic Choice Hotels med 
fokus på spridning av goda exempel inom klimatsmart 
restaurangverksamhet. Ytterligare ett arrangemang 
fokuserade på matsvinn och riktades mot aktörer från 
hela livsmedelskedjan.

På den nationella konferensen Livsmedelsforum 
arrangerade Klimat 2030 ett seminarium med fokus 
på spridning av goda exempel inom klimatsmart 
 restaurangverksamhet. På seminariet presentera-
des även en ny webbutbildning om mat och klimat. 
Webbutbild ningen3, som Västra Götalandsregionen 
tagit fram i samarbete med Måltid Sverige och med 
Klimat 2030:s samordnare, riktar sig i första hand 

–––––––––––––––––––––––––––––––

Klimatsmart och hälsosam mat

Inom detta fokusområde finns tre satsningar: 
•  Minskat matsvinn
•  Främja hållbart lantbruk 
•  Mer vegetariskt på tallriken

Samordnare 

Jennifer Davis,  
Research Institutes of Sweden (RISE): 
satsning Minskat matsvinn

Britta Florén,  
Research Institutes of Sweden (RISE):  
satsning Mer vegetariskt på tallriken

Camilla Linder,  
Agroväst: satsning Främja hållbart 
lantbruk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt 
inom ditt fokusområde under 2019–2020?

Camilla Linder, samordnare för satsningen  
Främja hållbart lantbruk: 

” Efterfrågan på lokala produkter ser 
ut att fortsätta öka, och även pro-
duktionen av växtbaserade proteiner. 
Sen tror jag att precisionsbevatt-
ning är något vi kommer att se mer 
av framöver, att kunna vattna precis 
rätt mängd vid rätt tillfälle. Det är 
inte så vanligt i Sverige än men det 
är ju en mycket aktuell fråga efter 
förra sommarens torka.”

till Västra Götalandsregionens måltids personal, men 
även till aktörer som jobbar med offentliga måltider på 
annat håll i Sverige. Samordnarna medverkade även 
genom att stötta framtagandet av en ansökan till Kli-
matklivet om ”Kunskapskliv till klimatsmarta offent-
liga måltider”. Målet är att minska klimatpåverkan 
från maten med 13 procent fram till slutet av 2020 och 
följande kommuner i Västra Götaland är en del av detta 
arbete: Lilla Edet, Lidköping, Ale, Härryda, Åmål, 
Munkedal, Falköping, Dals-Ed och Orust.

Under året har samordnarna deltagit och haft möten 
med relevanta målgrupper för att sprida information 
om Klimat 2030 på evenemang som Kostdagarna och 
Lokalproducerat i Västs storting. De har också tagit 
fram en folder med klimatsmarta mattips som finns att 
ladda ner på Klimat 2030:s webbplats4. 

Klimat 2030 har även varit medarrangör i flera 
evenemang inom satsningen hållbart jordbruk. Några 
exempel är ett arrangemang för trädgårdsodlare om 
klimatsmart växthusodling, ett evenemang på temat 
”Lantbruket levererar fossilfritt” och en träff för råd
givare och andra intressenter om hur framtida klimat-
förändringar kan komma att påverka jordbruket.

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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Det inledande arbetet har till stor del bestått av nät-
verkande och av att skapa en uppfattning av läget 
inom fokusområdet. Kartläggning, intervjuer och 
analyser har varit en stor del av arbetet under året. Ett 
grundläggande resultat av detta har varit att utgå från 
modellen som visar en omvänd konsumtionspyramid 
(se bild). Nya ordningen i pyramiden illustrerar hur 
individer, företag och samhället i stort behöver hitta 
nya förhållningssätt till konsumtion och produkter. 

Erfarenhetsutbyte och samverkan med flertalet orga-
nisationer och resterande fokusområden inom Klimat 
2030 har varit en självklar del av arbetet. Till exempel 
har samordnarna deltagit i och tillsammans med fokus- 
område Hållbara Transporter varit initiativtagare till 
det samarbete som skapats med ICA avseende mobilitet 
kopplat till kundresan till och från handelsplatsen.

Under året har handboken Design för hållbar livsstil 
lanserats5. Handboken, som blivit väldigt omtyckt, 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Förnybara och resurseffektiva   
produkter och tjänster

Inom detta fokusområde finns tre satsningar: 
•  Större marknad för biobaserade material och 

drivmedel
•  Tjänster och cirkulära varor 
•  Design för en hållbar livsstil

Samordnare 

Caroline Löfgren,  
Johanneberg Science Park: satsning 
 Större marknad för biobaserade material 
och drivmedel

Magnus Kroon,  
Science Park Borås: satsning Tjänster 
och cirkulära varor

Johanna Lindblad,  
Science Park Borås: satsning Design för 
en hållbar livsstil

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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BEGAGNAT

BYT BORT ELLER 
FÅ HJÄLP

LÅNA & HYR

LAGA & ÄNDRA SAKER

VÅRDA DET DU HAR

ANVÄND DET DU HAR & UPPLEV SAKER

5 Finns att ladda ner på www.klimat2030.se/ladda-ner.
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ska fungera som ett stöd för utvecklingsprojekt som 
involverar samarbeten mellan designers, arkitekter, 
samhällsutvecklare och företag. Tanken är att de i  
samarbete med andra aktörer ska testa designmetoderna  
i gemensamma projekt. I samarbetet kan parterna få 
berika varandra till nytänkande lösningar som gör  
det lätt för människor att välja en hållbar livsstil.  
Ett aktörsforum med fokus på Design för en hållbar 
livsstil har hållits för att vidga nätverket och utveckla 
bra initiativ.

Ett köpcentrumnätverk med de största köpcentrumen  
i regionen har startats upp. En dominerande del av 
detaljhandelns omsättning sker i medelstora och större 
köpcentrum. Idag står 10 av 49 kommuner i regionen 
för 70 procent av detaljhandeln. Detta är ett nätverk 
som berör långt fler frågor än bara de som ryms inom 
fokusområdet Förnybara och resurseffektiva produkter 
och tjänster. På en av nätverksträffarna var samord-
naren för fokusområde Hållbara transporter med och 
pratade om köpcentrumens roll i hur deras konsumen-
ter transporterar sig till och från köpcentret. 

Inom satsningen Större marknad för biobaserade 
material och drivmedel har det funnits ett tydligt sam-
arbete med fokusområdet för Sunda och klimatsmarta 
byggnader och lokaler. Bland annat har man samverkat 
i projektutveckling om automatiserad trämanufaktur-
industri i Västra Götaland, med Innovatum som 

projektledare. Det har även arrangerats ett aktörsforum 
på temat fossilfria installationer i byggnader. Målgrup-
pen var tillverkare och leverantörer av installationer 
och diskussionerna utgick från hur kablar och rör kan 
bytas ut till fossilfria alternativ. 

Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt 
inom ditt fokusområde under 2019–2020?

Johanna Lindblad, samordnare för satsningen 
Design för en hållbar livsstil: 

” Möjligheterna med digitalisering 
gör det enklare att koppla samman 
konsumenter med producenter och 
tjänsteföretag, vilket skapar helt nya 
slags förmedlartjänster. Jag tror att 
med tiden kommer dessa tjänster bli 
så attraktiva att de kommer nå även 
de konsumenter som idag inte är 
klimatengagerade.”

Johanna Lindblad, samordnare ”Design för en hållbar livsstil”, Birgitta Nilsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen, och Magnus Kroon, 
samordnare ”Tjänster och cirkulära varor”. 
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nästan 250 mottagare för att samla goda exempel på 
sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler i regionen. 
Däribland nätverken för energi- och klimatråd givare 
och miljöstrateger som Hållbar Utveckling Väst (Idag 
Energikontor Väst) samordnar, SABO’s medlemmar  
i regionen, Johanneberg Science Parks parter och del-
ägare, byggherregruppen i Göteborg och andra särskilt 
inbjudna aktörer. 

Ett flertal aktörsforum och panelsamtal har arran
gerats av samordnaren. Ett av dessa berörde frågan  
om det är robotarna som kan rädda oss från fossilerna.  
Ett fullsatt panelsamtal på temat ”Finns det hopp om 
fossilfria byggnader?” har genomförts för att sprida  
kunskap om hur vi får fler fossilfria byggnader. 

–––––––––––––
Sunda och klimatsmarta  
bostäder och lokaler

Inom detta fokusområde finns två satsningar: 
• Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler 
• Effektiv och klimatsmart renovering

Samordnare 

Peter Selberg,  
Johanneberg Science Park

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Genom att reducera klimatpåverkan från material 
och byggprocesser samt prioritera energieffektiva och 
flexibla bostäder och lokaler kan vi i Västra Götaland 
fortsätta vara föregångare för klimatsmarta lösningar. 
Ur hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostä-
der och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt 
god inomhusmiljö. 

Under året har en gapanalys genomförts för att klar-
göra var den största potentialen för förbättring finns 
och för att hitta vilka områden som kan behöva extra 
stöd i omställningsarbetet. En enkät skickades ut till 

Klimat 2030 – Genomförande av Klimat 2030 under 2018
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Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt 
inom ditt fokusområde under 2019–2020?

Peter Selberg, samordnare för fokus område  
Sunda och klimatsmarta  bostäder och lokaler: 

”Jag tycker mig börja se större 
genomslag för helhetsperspektiv  
på produktion av material och  
sätt att hantera dem i branschen.  
På det temat tror jag att träbygg-
nadstekniken kommer få ett upp-
sving, lite av en ketchup-effekt,  
nästa år. Jag hoppas också att 
 branschen kommer fortsätta ta 
 djärva ansatser och sticka ut hakan  
i nydanande, faktiska byggprojekt.”

Dessutom anordnades en kickoff för att få igång bran-
schen gällande fler initiativ för fossilfritt byggande, 
där bland andra Gert Wingårdh och Jesper Rönndahl 
medverkade. 

Samordnaren har också samverkat och deltagit som 
stöd i samband med olika konferenser, bland annat 
konferensen om avancerad geometri i arkitektur. 
Samordnaren har även under året medverkat i arbetet 
för industriell symbios i byggsektorn som är centrerat 
kring WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och 
årets pristagare på temat industriell symbios. 

Samordnaren har även samverkat med satsningen 
Större marknad för biobaserade material och driv medel 
i projektutveckling om automatiserad trämanufaktur-
industri i Västra Götaland, med Innovatum som 
projektledare. 

Evenemang med Gert Wingårdh och Jesper Rönndahl. 
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Klimatrådet träffas cirka fyra gånger per år. I februari 
2018 hölls rådets första officiella möte då man enades 
om riktlinjer och spelregler. I samband med det pub-
licerades en debattartikel i GT. Temat på rådets andra 
möte i maj var Hållbara transporter, ett av Klimat 
2030:s fyra fokusområden. Den fördjupade diskus-
sionen rörde bland annat fossilfria och elektrifierade 
gods transporter samt klimatanpassat flyg. Nästa akti-
vitet för de i klimatrådet som var på plats i Almedalen 
gavs vid ett av Västsvenska Arenans frukostseminarier  
om hållbar konsumtion. Inför frukostseminariet 
arrangerades ett rundabordssamtal med konsument-
minister Per Bolund och klimatrådet, där vikten av ett 
nationellt konsumtionsmål lyftes. Denna fråga lyftes 
även i en debattartikel som rådet publicerade i Aktuell 
Hållbarhet inför Almedalen. 

På årets sista klimatrådsmöte i september fortsatte 
fördjupningen av ytterligare ett av Klimat2030:s fokus-
områden, Förnybara och resurseffektiva produkter  
och tjänster. Då diskuterades bland annat handel och 
konsumtionsmönster samt större marknad för bio-
baserade material och drivmedel. Årets sista aktivitet  
för klimatrådet blev ett rundabordssamtal med 
 Hagainitiativet. Där delades erfarenheter kring hur  
ett klimatnätverk framgångsrikt kan driva frågor för 
att stödja klimatomställningen.

3� Klimatråd Västra Götaland
Efter att Klimat 2030 antogs i september 2017 så 
bildades Klimatråd Västra Götaland för att samla det 
regionala ledarskapet för klimatomställningen. Syftet 
är att rådet ska utgöra en samlande kraft och gemen-
sam röst som för upp avgörande frågor på regional, 
nationell och internationell nivå. Klimatrådet ska också 
bidra till genomförandet av Klimat 2030 och skapa en 
samsyn av klimatutmaningarna i regionen. 

Klimatrådet består av västsvenska ledare från 
näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresse-
organisationer. Landshövdingen och regionstyrelsens 
ordförande leder arbetet i rådet. 

Klimatrådet har under 2018 bestått av
•  Sofie Allert, VD Swedish Algae Factory

•  Stefan Bengtsson, rektor Chalmers

•  Björn Brorström, rektor Högskolan Borås

•  Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund

•  Anders Danielsson, landshövding i  
Västra Götalands län

•  Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs stad

• Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

•  Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

•  Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen,  
Västra Götalandsregionen

•  Niklas Gustafsson, hållbarhetschef Volvo Group

•  Jonathan Naraine, The Foodprint Lab

•  Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem

•  Pia Sandvik, VD RISE

•  Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

Ur debattartikel i Aktuell hållbarhet. 
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Årligt evenemang

Startskottet för Klimat 2030 var lanseringskonferensen 
som var ett samarrangemang med Fossilfritt Sverige 
och hölls på Konserthuset i Göteborg den 26 oktober 
20179. Omkring 400 personer deltog. Hösten 2018 
tog sig kraftsamlingens årliga stora event formen av 
ett frukostseminarium den 4 december 2018, innan 
heldagskonferensen Framtid Västra Götaland10. Nina 
Ekelund (Hagainitiativet), Johan Ehrenberg (ETC) och 
Emil Jensen inspirerade till att göra mer för omställ-
ningen till ett klimatsmart samhälle. Frukostsemina-
riet samlade omkring 300 personer på plats och lika 
många har sett inspelningen av seminariet efteråt.  
Klimat 2030 arrangerade också ett eftermiddags-
seminarium under Framtid Västra Götaland på tema 
”Klimat, innovationer och entreprenörskap – vad 
 hjälper eller stjälper framtidens lösningar?”. 

Klimat 2030 har också bjudit in till andra inspira-
tionsföreläsningar och workshops, bland annat med 
kocken Paul Svensson och klimatforskaren Kevin 
Andersson. Totalt deltog 428 individer från 163 olika 
organisationer på frukostseminariet och de aktörs-
forum som hållits under 2018. 

Förutom de tre delarna som ingår i genomförande-
organisationen som beskrivits så sker löpande kommu-
nikation via Klimat 2030:s kommunikationskanaler. 
Förutom det har kampanjer, presentationer och med-
verkan i andras evenemang varit olika sätt att nå ut 
under året.

•  Kraftsamlingens webbplats klimat2030.se besöktes 
under 2018 av drygt 28 000 unika besökare. 

•  Under hösten 2017 och 2018 har sex nyhetsbrev 
skickats ut till omkring 1300 mottagare6. 

•  Klimat 2030 har två huvudsakliga kanaler i soci-
ala medier, Twitter7 och Facebook8. 511 tweets har 
 publicerats sedan starten i september 2017 och vi 
har omkring 350 följare på Twitter, och omkring 
300 följare på Facebook. 

•  I och med lanseringen hösten 2017 producerades en 
film om Klimat 2030 som nådde 53 000 personer 
via sociala medier. 

•  Under hösten 2018 genomfördes en kampanj  
med nygamla ordspråk som syntes på spårvagnar  
i Göteborg, pendeltåg runt om i regionen samt  
på Facebook där filmer med ordspråken nådde  
34 000 personer. 

•  Media har rapporterat om arbete med Klimat 2030 
i 121 artiklar. Klimatrådet har skrivit två gemen-
samma debattartiklar under året som publicerats 
i Expressen GT respektive Aktuell hållbarhet. 

6 klimat2030.se/nyhetsbrev, 7 twitter.com/klimat2030, 8 facebook.com/klimat2030, 9 klimat2030.se/konferens2017, 10 klimat2030.se/frukostseminarium2018

Kommunikation

Klimat 2030 – Kommunikation – Årligt evenemang

 Styrgrupp och samordnare under frukostseminairum 4 december. 
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Processledningen består av tjänstepersoner anställda 
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra 
Götalandsregionen. Samordnarna för fokusområdena  
har under 2018 samfinansierats av projektmedel från 
Västra Götalandsregionen samt de science parks eller 
forskningsinstitut där samordnarna är anställda. 
Förutom dessa tjänster som håller ihop arbetet med 
Klimat 2030 har olika slags projektmedel för klimat-
omställning i regionen tilldelats olika aktörer. Nedan 
presenteras ett urval av dessa medel. Under ”Stöd till 
klimatinvesteringar via Länsstyrelsen” redovisas även 
projekt inom energiförsörjning och energieffektivi-
sering, även om dessa projekt inte direkt faller under 
 Klimat 2030:s satsningar. De är dock viktiga möjlig-
görare för andra satsningar.

Stöd till klimatinvesteringar  
via Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen beviljar medel till projekt 
som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland. 
Framför allt tre nämnder inom Västra Götalands-
regionen har under 2018 beslutat att tilldela medel 
till klimatprojekt med koppling till Klimat 2030; 
regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och 
kollektivtrafiknämnden.

Sammanlagt har närmare 60 projektbeslut som 
gemensamt uppgår till drygt 170 miljoner kronor i 
 projektmedel koppling till Klimat 2030:s fokusområden. 
Den sammantagna projektbudgeten för dessa projekt, 
även inklusive andra finansiärer än Västra Götalands-
regionen, uppgår till omkring 660 miljoner kronor.  
Det fokusområde som flest projekt faller inom ramen 
för är Hållbara transporter.

Stöd till klimatinvesteringar  
via Länsstyrelsen 
Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lösning-
ar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett 
klimatsmart samhälle. Länsstyrelserna bistår Natur-
vårdsverket i delar av handläggningen. Sedan slutet 
på 2015 och fram till december 2018 har Klimatklivet 
totalt beviljat stöd till 457 projekt i länet om 628 mil-
joner kronor. Främst har satsningar på tankstationer 
och fordon för biogas, infrastruktur för elladdning och 
energikonvertering från fossila till förnybara bränslen 
fått stöd. Förväntad effekt i länet är en minskning på 
143 157 ton växthusgaser per år. Under 2018 beviljades  
cirka 270 projekt, det vill säga betydligt mer än tidigare år.

Det statliga stödet för installation av solcellssystem 
med anslutning till elnätet har använts av många före-
tag, offentliga organisationer och privatpersoner. Totalt 
har det godkänts utbetalningsansökningar motsvarande  
en installerad effekt på 48,5 MW, varav det under 2018 
godkändes en sammanlagd kapacitet på 18,5 MW (en 
ökning med 62% sedan 2017).

Regeringen har infört ett stöd för att stimulera 
renovering och energieffektivisering av hyresbostäder 
i områden med socioekonomiska utmaningar. Läns-
styrelsen har i 23 ärenden beviljat 89 miljoner kronor 
i stöd till renovering och energieffektivisering under 2018.

Länsstyrelsen handlägger också investeringsstöd 
till hyresbostäder och studentbostäder. För att få stöd 
ska man bygga mer energieffektivt än vad regelverket 
säger. För de som bygger extra energieffektivt ges en 
energibonus. Under 2018 har stöd på 780 miljoner 
kronor beviljats för 2 500 lägenheter i Västra Götaland. 
Framförallt har stödet getts för nybyggnation, men 
även renoveringar har fått stöd.

Resurser i genomförandet
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Företag
• ABC-Konsulterna 

• ADayservice AB 

• Agroväst 

• Astra Zeneca 

• Avenyfamiljen 

• Bengt Dahlgren Göteborg AB 

• Boid 

• Bossgårdens grönsaker 

• Böta Kvarn Energi AB 

• Canblinot Business Innovation 

• CarbonCloud 

• CGI Sverige AB 

• CheckWatt 

• CIT Energy Management 

• CIT Industriell Energi 

• CS Riv & Håltagning AB 

• DB Schenker 

• Ecoplan In Medio 

• Ecorelief AB 

• Flakebergs Vind AB 

• Food For Progress 

• Foodit 

• FordonsGas Sverige AB 

• Fristadbostäder AB (FRIBO) 

• Garveriet i Floda 

• Göteborg Energi 

• Göteborgs hamn 

• Göteborgs Symfoniker AB 

• GöteborgsOperan AB 

• House of Hemp 

• Icebug AB 

• IUS innovation AB 

• IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

• Johanneberg Science Park 

•  Josefsson Sustainable  
Chemistry AB 

• Korredo AB 

• Lindholmen Science Park AB 

• Liquid Wind 

• Maersk 

• Modvion AB 

• Mölndal Energi 

• NCC 

• NR Kyl AB 

• Orust e-boats AB 

• Paulig Foods 

• Peab Asfalt AB 

• Planet Vega 

• Preem AB 

• Retherm Kruge AB 

• Skövde Värmeverk AB 

• Skövdebostäder AB 

• Swedish Algae Factory 

• Swerock AB 

• THRIVE – Conscious Fashion 

• Trivector AB 

• Västtrafik 

• Veggi Sverige AB 

• Volvo AB 

• Wästbygg Gruppen 

• Willys AB 

Kommuner
• Ale kommun 

• Alingsås kommun 

• Åmåls kommun 

• Bengtsfors kommun 

• Bollebygds kommun 

• Borås kommun 

• Dals-Eds kommun 

• Essunga kommun 

• Falköping kommun 

• Färgelanda kommun 

• Göteborgs Stad 

• Götene kommun 

• Grästorps kommun 

• Gullspångs kommun 

• Härryda kommun 

• Herrljunga kommun 

Undertecknare av Klimat 2030

• Hjo kommun 

• Karlsborgs kommun 

• Kungälv kommun 

• Lerums kommun 

• Lidköpings kommun 

• Lilla Edet kommun 

• Lysekils kommun 

• Mariestads kommun 

• Marks kommun 

• Melleruds kommun 

• Mölndals kommun 

• Munkedals kommun 

• Öckerö kommun 

• Orust kommun 

• Partille kommun 

• Skara kommun 

• Skövde kommun 

• Sotenäs kommun 

• Stenungsunds kommun 

• Strömstad kommun 

• Svenljunga kommun 

• Tanums kommun 

• Tibro kommun 

• Tidaholms kommun 

• Tjörns kommun 

• Töreboda kommun 

• Tranemo kommun 

• Trollhättan kommun 

• Uddevalla kommun 

• Ulricehamns kommun 

• Vänersborgs kommun 

• Vara kommun 

• Vårgårda kommun 

Organisationer  
och föreningar
•  Broddetorpsortens 

Intresseförening 

• CSR Västsverige 

•  Dalslands miljö- och 
energiförbund 

Undertecknare som anslutit sig till och med 31 december 2018.

•  Göteborgs försvarsgarnison 

• Göteborgs stift 

• Hållbar Utveckling Väst 

• IDC West Sweden AB 

• Innovatum AB 

• Jagvillhabostad.nu – Göteborg 

• Karlstad stift 

•  Länsstyrelsen i  
Västra Götalands län 

•  Lantbrukarnas riksförbund 
Västra Götaland 

• Marketplace Borås 

• Miljöbron 

• Miljönätverket Sjuhärad (7Miljö) 

• PelletsFörbundet 

• Science Park Borås 

• Skara stift 

• Sveriges Åkeriföretag 

•  Teaterkooperativet 
Masthuggsteatern 

• Tidsverkstaden ek. för 

• Turistrådet Västsverige AB 

• Västra Götalandsregionen 

• Västsvenska Handelskammaren 

Utbildning och forskning
• Chalmers tekniska högskola 

• Ekocentrum 

• Göteborgs universitet 

• Högskolan Borås 

• Högskolan Skövde 

• Högskolan Väst 

• Mistra Urban Futures 

• Molekylverkstan 

• NAVET science center 

•  Research Institutes of Sweden 
(RISE) 

•  Stiftelsen Chalmers 
Industriteknik 
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