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Till
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Älv &
Kust
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020
Samordningsförbundet Älv & Kust
Organisationsnummer 222000-1941
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsförbundet Älv & Kust, org nr 222000-1941, för verksamhetsåret 2020.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning
och god redovisningssed.

DocuSign Envelope ID: 920F0314-F722-4229-9ED0-CC4230E399DB

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Kungälv, 2021-03-30

Per Waborg
Revisor för Västra Götalandsregionen

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

Björn Brogren
Revisor för kommunerna
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Bohus Räddningstjänstförbund
Direktionen
Kommunfullmäktige i Ale kommun
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Revisionsberättelse för år 2020
Vi, utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Bohus
Räddningstjänstförbund, nedan kallat Borf, (organisationsnummer 222000-3004) och dess
direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi har biträtts av PwC, som avgivit följande rapporter/ utlåtanden. Dessa är:
•

Utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31

•

Årsredovisning 2020

Utöver ovanstående har vi även genomfört en grundläggande granskning av verksamheten
vilket bland annat omfattar samtliga protokoll och handlingsplaner för 2020 samt
fortlöpande kontakter med förbundsledning och verksamheten. Väsentliga områden i vår
granskning har varit förbundets arbete med intern styrning och kontroll.
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Bedömning och uttalanden

• Vi bedömer sammantaget att direktionen i Bohus Räddningstjänstförbund i
allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
• Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
• Balanskravet uppfylls för år 2020 (finansiellt mål).
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kungälv den 23 februari 2021

Christina Carlsson

Irene Hellekant

Bilaga: De sakkunnigas rapport avseende årsredovisning 2020

Kopia för kännedom
Revisorerna i Ale kommun
Revisorerna i Kungälvs kommun
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Dnr 21/0012-2
2021-03-26

Årsredovisning 2020
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Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad,
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar.
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens
andel i förbundet.
En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i
samhället.

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

Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal
nyckeltal.
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige.
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt.
Förbundet (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet (%)
Nettoinvesteringar
Långfristig skuld

2020
195 487
-190 985
3 465
53 %
10 086
0

2019
220 370
-214 448
5 867
49 %
3 031
0

2018
203 940
-198 506
5 295
48 %
0
0

2017
186 901
-186 538
79
43 %
0
0

2016
193 198
-190 564
2 344
42 %
0
0
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Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 2 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten
genomförts på distans.
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Ulf Rapp (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Svante Classon (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare
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Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Minna Salow (S), ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare
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Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Förbundets verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som
längre tolkningsuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas
verksamheter och därmed deras tolkbehov.
År
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
316 000
347 000
337 000
336 000
355 000
307 000

Procentuell
tillsättning
99,0 %
99,5 %
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har
minskat jämfört med föregående år och är nu
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt
kopplad till det nya verksamhetssystemet som
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under
införandefasen som förändrade
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har
bidragit till den lägre tillsättningsgraden.

Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år

2

Nya Ulricehamn.
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Tolkar och översättare
Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade.
År
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Tolkar

Översättare

1 204
1 183
1 088
992
969
919

94
96
87
151
138
139

Både tolk och Auktoriserade
Sjukvårdöversättare uppdragstagare auktorisation
29
294
63
31
271
62
27
251
58
38
264
52
38
261
52
44
260
45

Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare.
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.

År
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal personer som Andel godkända
genomfört
resultat,
rekryteringstest
rekryteringstest
93
55 %
143
38 %
248
46 %
211
56 %
251
52 %
475
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
63
137
148
212
195
224

Antal personer som
genomgått SRHRutbildning
25
54
86
62
35
76

Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar.
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta.
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå.
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHRteamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning
på distans.
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd.
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning.
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten.

Kunder
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700
kunder. Den 31 december 2020 hade
förbundet 5 696 registrerade
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av
samtliga uppdrag hos förbundets
medlemmar4. Största kunden är Västra
Götalandsregionen (VGR), som står för
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt
har en koppling till pandemin. Göteborgs
Stad köper knappt hälften av
medlemskommunernas totala antal bokade
uppdrag.

Icke medlemmar 0%

Övriga medlemskommuner 13%

Göteborgs Stad
12%

VGR 75%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag

3
4

Tidigare utbildningsnivå 1C
Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Ekonomi
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolkoch översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolkoch översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Likviditet
Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är
beslutad att finnas kvar.
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel.
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Händelser av väsentlig betydelse
Driftsättning av nytt verksamhetssystem
Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni.
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå
tillbaka.

Winningtemp
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.

Certifiering enligt FR2000
I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande.

Covid-19
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt
uttryckte sitt missnöje över situationen.
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar,
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars.

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning
Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.

Upphandling telefoniplattform
På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal
beräknas vara klart under våren 2021.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
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Styrning och uppföljning av verksamheten
Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
• arbeta miljömedvetet
• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
Måluppfyllelse

Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling
för att vara kostnadseffektiva.
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat
markant under året.
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av
pandemin.

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse
Målet uppnått
Målet ej uppnått

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från
bokade uppdrag ska understiga 1 %

Utfall
2019
99,5 %

Målvärde Utfall
2020
2020
≥99 %
99 %

1,2 %

<1 %

0,8 %
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Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
uppgå till minst 14 %.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå
1C5 ska uppgå till minst 60 %.

Utfall
2019
4,1 %

Målvärde Utfall
2020
2020
≥5 %
4,5 %

14,4 %

≥14 %

20 %

57,6 %

≥60 %

62,6 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator

Utfall
2019

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
45,2 %
uppgå till minst 50 %.

Målvärde Utfall
2020
2020
≥50 %

56 %

Målvärde
2020
<5 %
>79

Utfall
2020
6,7 %
75

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79

Utfall
2019
6,0 %
-

Miljömål
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Utfall
2019
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 40,3 %
tolkuppdrag.
Indikatorer

Målvärde Utfall
2020
2020
≥50 %
60,3 %

Måluppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt.
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 %
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt.

5

Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk”
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Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå
till minst 5 %.
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %.
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %.
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt.
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt.

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

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya
6

Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk”
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av
inbetalningar.

Balanskravsresultat
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Balanskravsavstämning
2020

2019

2018

3 465

5 867

5 295

minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta

0
0

0
0

0
0

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

3 465

5 867

5 295

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

3 465
0

5 867
0

5 295
0

190 985
29 189
150 430
10 086
13 494

214 448
30 578
171 542
3 031
18 273

198 506
30 526
156 205
0
17 584

Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital

3 465
30 864

5 867
29 455

5 295
24 160

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

173 %
53 %

188 %
49 %

191 %
48 %

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

Budgetomslutning
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader egen personal
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020.
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av
året efter intern rekrytering.
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive
kontor.
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle.
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats.
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan
jul.
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket
om måluppfyllelse.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig.
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet
jämfört med 2019.
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt
föräldra- och tjänstlediga under året.
Tillsvidare
Visstid
Timavlönade
Totalt
År
(åa)
(åa)
(åa)
(åa)
2020
52,5
7,6
1,1
61,3
2019
53,4
9,8
1,6
64,8
2018
57,6
6,8
2,0
66,4
2017
57,0
6,8
2,6
66,4
2016
47,3
8,6
9,6
65,5
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid
minsta sjuksymptom stanna hemma.
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Figur 4 Sjukfrånvaro i procent 2019-2020
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Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7
procentenheter jämfört med föregående år.
12
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är
10
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)
8
har mer än halverats jämfört med föregående år och är
6
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga
4
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och
2
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig.
0
Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19.
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin.

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

Förväntad utveckling
Omvärld
Knappt 13 000 människor sökte asyl
under 2020 vilket nästan är en halvering
jämfört med föregående år. Flest
asylsökande kom från Syrien,
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan.
Jämfört med föregående år har antalet
asylsökande minskat vilket är en effekt
av pandemisituationen i världen.
Kommunmottagandet har jämfört med
föregående år nästintill halverats.7
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Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31

Utgångsläge
Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation.
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet
gentemot förbundet följts upp. Den första
mätningen visade på en stor variation och
tolktjänster köptes i mer eller mindre
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet
har under åren som följt aktivt arbetat för att
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade
köp från andra leverantörer minskat med 80 %
jämfört med första mätningen.

Övriga 21%
Polska 2%
Turkiska 2%
Sorani 3%
Albanska 3%

Arabiska och somaliska var liksom tidigare år
även under 2020 de mest efterfrågade språken.
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av
utförda uppdrag. I de tio största språken
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade.
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk.

7

Tigrinja 4%
BKS 4%
Dari 5%
Persiska 7%

Arabiska
35%

Somaliska
14%

Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2020
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Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020

Framtid
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka
ytterligare.
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams.
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Budget 2021
Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %.

Budget 2021

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

216 000
216 000
0

Ekonomisk plan 2021-2023
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2021

216 000
216 000
0

2022

220 000
220 000
0

2023

224 000
224 000
0
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Räkenskaper
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet.

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

Resultaträkning
Not Budget 2020

2020

2019

221 000
-219 515
-1 435

195 487
-190 985
-1 002

220 370
-214 448
-24

50

3 500

5 898

5
-55

2
-37

7
-38

Resultat före extraordinära poster

0

3 465

5 867

Extraordinära poster

0

0

0

Årets resultat

0

3 465

5 867

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020

2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

11 827
264
12 091

2 671
336
3 007

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

39 478
13 494
52 972

41 160
18 273
59 433

65 063

62 440

10
10 & 12
10

27 867
2 997
3 465
34 329

22 000
2 997
5 867
30 864

11

30 734
30 734

31 576
31 576

65 063

62 440

Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys
2020

2019

3 465
1 002

5 867
24

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

4 467

5 891

Minskning kortfristiga fordringar

1 682

2 817

-842

-530

5 307

8 178

-10 086

-3 031

-10 086

-3 031

0
0
0

218
-4 676
-4 458

Årets kassaflöde

-4 779

689

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

18 273
13 494

17 584
18 273

Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Not
10
3

Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6&7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
10
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Noter
Belopp i tkr

2020

2019

1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin
Övriga intäkter
Summa

195 300
171
16
195 487

219 946
0
424
220 370

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnader
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

387
152
21 810
6 840
124 662
25 768
395
3 573
3 432
277
3 579
190 875

784
269
22 713
6 812
141 236
30 306
755
3 568
3 529
384
3 971
214 327

110
0
0
0
110

97
14
10
0
121

1 002
1 002

24
24

2
2

7
7

0
37
37

1
37
38

Not

Ersättning för revisorer
Revisionsuppdraget, sakkunniga
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
i den period de hör hemma.
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Omklassificering
Summa

2 671
-2 671
0

2 671
0
2 671

0
0
10 086
2 671
-930
11 827

0
0
0
0
0
0

7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 601
-1 265
0
-72
264

1 241
-1 241
360
-24
336

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

23 973
0
15 505
39 478

25 217
10
15 933
41 160

9 Kassa och bank
Bank
Summa

13 494
13 494

18 273
18 273

27 867
0
2 997
3 465
34 329

26 676
-4 676
2 997
5 867
30 864

2 617
7 907
6 575
0
1 059

3 622
8 369
6 719
0
882

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Omklassicifering från pågående investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

10 Allmänt eget kapital
Balanserat resultat
Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa
11 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
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Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

12 450
126
30 734

11 887
97
31 576

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020.
12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar
motsvarande antalet invånare
2019 tillkom 12 nya medlemskommuner
Summa

0

218

0

218

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

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget
Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018.
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 %
nödvändig.

Utfall
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat
nollresultat.
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget.
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser.
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den
planerade volymen uppnåtts under året.
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat.
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade
insatser under året.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Ersättning direktionen
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT
Årets resultat

Utfall 2020
195 300
187
195 487

Budget 2020
221 000

539
28 650
150 430
395
3 573
3 432
277
3 689
1 037
192 022

1 100
32 076
174 590
1 500
3 625
2 849
403
3 373
1 485
221 000

3 465

0

221 000

Tabell 5 Utfall mot budget 2020

Förbundets investeringsverksamhet
Investering i nytt verksamhetssystem
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören.

Utfall, tkr

2019
2 671

2020
10 086

Totalt utfall
12 757

Budget
12 000

Avvikelse
757

Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen.
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar
under kommande år.

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Vidarebefordrat brev:

Ämne: interpellation

Interpellation ställd till Kommunalrådet Miguell
Odhner
från precidiet i Kultur och Fritidsberedningen
Förra mandatperioden gjordes en beredningsskrivelse om
nordiskt
besökscentrum på fästningsholmen
Vad har hänt med beredningsskrivelsen sedan dess?
Och hur tänker man förverkliga densamma?

Ingela Rossi
Ordförande Kultur och fritidsberedningen
och fritidsberedningen

Jan Tollesson
vice ordförande Kultur

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-28
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§ 125/2021

Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande
del av Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl. (Dnr KS2021/0170)
Syftet med markbytena är att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med hjälp
av detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare. Parterna har
sedan 2012 på begäran av Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (nedan kallat Bokab)
(KS2012/612-1) och genom beslut i kommunstyrelsen arbetat med att få ett markbyte till
stånd vilket med detta kan anses uppfyllt.
För markbytet har det upprättats fem föreslagna avtal:
- Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Rollsbo 1:32 mfl
- Köpekontrakt del av Komarken 1:1
- Köpekontrakt Kärna 18:1
- Köpekontrakt del av Rollsbo 1:32
- Avtal om tilläggsköpeskilling
Alla markområden bedöms som lämpliga att erhålla/avyttra då de bidrar till att respektive part
kan utveckla markområdena på ett mer effektivt sätt då markägandet blir mer enhetligt. För de
flesta markområden är en ny detaljplan antingen påbörjad eller planeras påbörjas.
Mark som överförs till kommunen är värderad av kommunen till ca 11 mkr, mark som
överförs till Bokab är av kommunen värderad till ca 15,2 mkr.
Kommunen och Bokab har avtalat om, i föreslaget avtal om tilläggsköpeskilling, att
kommunen erhåller 4,2 mkr i det fall Bokab säljer byggrätter i kommande detaljplan för
Dammbergen. Genom försäljning till eget bolag gällande markområdena i Åseberget,
Utmarksgatan och Kärna behåller Kommunfullmäktige rådigheten över den potentiella
värdestegringen som uppstår mellan dagens marknadsvärde och marknadsvärdet efter
förädling.
Förvaltningen föreslår att fem upprättade förslag till avtal godkänns. Markbytesaffären innebär
utvecklingsmöjligheter, vilket med stor sannolikhet kommer generera ytterligare intäkter till
kommunen.
I nuvarande portföljtidplan ligger Åseberget med start av förstudie/planprogram 2023-2024,
följt av framtagande av detaljplan under 2025-2028. Parterna är överens om att planprogram
för Bokabs nuvarande och tillkommande mark på Åseberget kan påbörjas under år 2021 och
att detta är en förutsättning för genomförandet av markbytet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande del
av Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl.
Bilaga - Kartor över markbytet
Bilaga - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
Bilaga - Köpekontrakt Kärna 18_1
Bilaga - Köpekontrakt del av Komarken 1_1
Bilaga - Köpekontrakt del av Rollsbo 1_32
Bilaga - Avtal om tilläggsköpeskilling
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-28
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
avseende markbyten godkänns.
2. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Komarken 1:1
godkänns.
3. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av Kärna 18:1 godkänns.
4. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Rollsbo 1:32
godkänns.
5. Upprättat förslag till avtal om tilläggsköpeskilling godkänns.
6. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att
underteckna handlingar enligt punkterna 1-5 ovan samt tillhörande köpebrev och
övriga handlingar som är nödvändiga för genomförandet, inklusive mindre
nödvändiga justeringar.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med planprogram gällande
Åseberget under år 2021.
__________
Expedieras till

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB
Daniel Markänger, Kart och Mark

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Christoffer Bjarneberg

2021-04-20

Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande
del av Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl. (Dnr KS2021/0170-1)
Sammanfattning
Syftet med markbytena är att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med hjälp
av detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare. Parterna har
sedan 2012 på begäran av Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (nedan kallat Bokab)
(KS2012/612-1) och genom beslut i kommunstyrelsen arbetat med att få ett markbyte till
stånd vilket med detta kan anses uppfyllt.
För markbytet har det upprättats fem föreslagna avtal:
- Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Rollsbo 1:32 mfl
- Köpekontrakt del av Komarken 1:1
- Köpekontrakt Kärna 18:1
- Köpekontrakt del av Rollsbo 1:32
- Avtal om tilläggsköpeskilling
Alla markområden bedöms som lämpliga att erhålla/avyttra då de bidrar till att respektive part
kan utveckla markområdena på ett mer effektivt sätt då markägandet blir mer enhetligt. För de
flesta markområden är en ny detaljplan antingen påbörjad eller planeras påbörjas.
Mark som överförs till kommunen är värderad av kommunen till ca 11 mkr, mark som
överförs till Bokab är av kommunen värderad till ca 15,2 mkr.
Kommunen och Bokab har avtalat om, i föreslaget avtal om tilläggsköpeskilling, att
kommunen erhåller 4,2 mkr i det fall Bokab säljer byggrätter i kommande detaljplan för
Dammbergen. Genom försäljning till eget bolag gällande markområdena i Åseberget,
Utmarksgatan och Kärna behåller Kommunfullmäktige rådigheten över den potentiella
värdestegringen som uppstår mellan dagens marknadsvärde och marknadsvärdet efter
förädling.
Förvaltningen föreslår att fem upprättade förslag till avtal godkänns. Markbytesaffären innebär
utvecklingsmöjligheter, vilket med stor sannolikhet kommer generera ytterligare intäkter till
kommunen.
Juridisk bedömning
Försäljningarna sker i enlighet med Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om
försäljning av offentlig egendom. Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande
norm vid försäljning av kommunal mark och att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda.
EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen inte skall sälja fast egendom till ett pris
som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset.
ADRESS

KART OCH MARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Markområdena har delvis värderats av oberoende värderare (se KS2016/1800-5,
KS2018/0239-1) och där utöver har kommunen gjort egna värderingar utifrån respektive
områdes unika förutsättningar.
Köpekontrakten har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994).
Bakgrund
Syftet med markbytena är att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med hjälp
av detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare.
Ytterns idrottsplats
Parterna har sedan 2012 på begäran av Bokab (KS2012/612-1) och genom beslut i
kommunstyrelsen arbetat med att få ett markbyte till stånd vilket med detta kan anses uppfyllt.
I december år 2014 tog kommunfullmäktige beslut att om ett uppförande av en multiarena
kommer till stånd ska denna fysiskt placeras på Ytternområdet. Avsätta investeringsmedel ska
följas av motkrav från marknad och näringsliv (KS2015/750-1). Kommunstyrelsen fick då
även i uppdrag att upprätta detaljplan för idrottsändamål på del av Rollsbo 1:32 och del av
Kastellegården 1:22. Planläggning påbörjades och år 2015 och var ute på granskning år 2017 (9
juni – 7 juli). I oktober år 2018 gick detaljplanen upp för antagande men då valde man att
pausa arbetet för vidare utredning.
Parallellt i juni 2016 fick förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en multiarena
på Ytternområdet (Dnr KS2014/2107) innefattande följande:
I kommunstyrelsens beslut ”Utredning för en ny multiarena – Ytternområdet” (Dnr KS
2014/2107 fick förvaltningen i uppdraget att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förstudie/ramhandling för en
multiarena på Yttern-området.
2. Multiarenan ska innehålla publik arena för Bandy, Ishockey och
Konståkning. Dessutom gemensamma ytor som entréhall, café/restaurang,
möteslokaler, omklädningsrum, kanslilokaler och uppvärmningsytor.
3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med föreningarna tillse att multiarenan blir en
mötesplats för alla. Föreningarna ska ta ett medvetet socialt ansvar som särskilt ska rikta sig
mot integration. Syfte, mål och handlingsplan tas fram i samverkan med förvaltningen.
En förstudie/ramhandling är gjord tillsammans med berörda föreningar (Kareby IS,
Ytterby/Kungälvs Konståkningsklubb, IFK-Kungälv, Kungälvs Ishockey klubb och
Kungälvs skridskoklubb) vilket har lett fram till en kravspecifikation över innehåll, materialval
och teknik.
I budgetdirektivet för 2020 fick förvaltningen i uppdrag nr 25 att föreslå en plan för
utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena enligt beskriven intention som sedan
förtydligades i budgetdirektivet för 2021 uppdrag nr 16 att upprätta förslag för idrottscentrum
med kostnader och genomförandetid. Vi ser framför oss en lösning på Ytternområdet som
täcker flertalet behov och vill säkerställa att satsningen kan ske på ett mycket hushållande och
ansvarsfullt sätt.
År 2021 har därför arbetet återupptagits med detaljplanen för Yttern.
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Åseberget
Bokab erhöll plantillstånd för Åseberget 2013. Därefter har bolaget haft önskemål om att
arbetet med planläggning av området ska påbörjas, medan förvaltningen har prioriterat enligt
en annan tidplan. I nuvarande portföljtidplan ligger Åseberget med start av
förstudie/planprogram 2023-2024, följt av framtagande av detaljplan under 2025-2028.
Utmarksvägen
En begäran om markanvisning inkom från Axfood Sverige AB år 2012 för etablering av en
Willysbutik vid Utmarksvägen (KS20142-2067-1). Förvaltningen fick i december år 2012 i
uppdrag att upprätta detaljplan för del av Komarken 1:1 efter beslut i KS (§ 453/2012). År
2015 påbörjades ett planarbetet, men det har sedermera pausats.
Kärna
Delar av områdena som ingår i markbytet har pekats ut för verksamhetsmark och bostäder i
gällande översiktsplan. Övrig skogsmark som ingår i markbytet kan eventuellt vara möjligt att
exploatera som verksamhetsmark, men det måste utredas vidare i ett senare skede. Innan det
är möjligt att exploatera aktuella områden måste VA-kapaciteten förbättras på orten.
Verksamhetens bedömning
Yttern
Det är viktigt för kommunen att få rådighet över marken vid Yttern, dels för arenaprojektet,
dels för befintliga idrottsanläggningar och närströvområde med motionsspår. Markbytet ger
oss den rådigheten.
Åseberget
Parterna är överens om att planprogram för Bokabs nuvarande och tillkommande mark på
Åseberget kan påbörjas under år 2021 och att detta är en förutsättning för genomförandet av
markbytet. Efter markbytet får Bokab fullständig rådighet över all mark som ingår i
planbeskedet för Åseberget.
Bokab åtar sig att samtidigt planlägga en mindre tomt för skoländamål inom del av Rollsbo
1:32 där kommunen redan idag har viss verksamhet. Närmare förutsättningar för
användningen får klargöras inom ramen för detaljplanearbetet. Marken som idag är utlagd som
allmän platsmark i gällande detaljplan ska därefter övergå till kommunen.
Dammbergen
Därutöver har parterna även enats om att Bokab i kommande detaljplan för Dammbergen ska
verka för att det inom planområdet skapas förutsättningar för en blandad bebyggelse. Likaså
att det blir blandade upplåtelseformer när kommande kvartersmark säljs vidare. Kommunen
kommer att ha kvar rådigheten över marken som behövs till förskola och LSS-boende.
Utmarksvägen
Behovet av ny verksamhetsmark är stort i hela Göteborgsregionen och det är ett högt tryck på
den här typen av mark i Kungälv. Det är lämpligt att Bokab ges en möjlighet att utveckla
aktuellt område vidare. Det blir då upp till bolaget att finna en lämplig intressent för
markområdet.
När det gäller Axfood ABs ansökan om markanvisning undersöker kommunen tillsammans
med nuvarande hyresvärd Kungälvsbostäder möjligheterna att bygga nya lokaler för Willys i
anslutning till befintliga lokaler inom fastigheten Sparven 1.
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Kärna
I Kärna finns det en möjlighet för Bokab att på längre sikt utveckla ett nytt
verksamhetsområde samt ett mindre bostadsområde med villatomter.
För markbytet har det upprättats fem föreslagna avtal:
- Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Rollsbo 1:32 mfl
- Köpekontrakt del av Komarken 1:1
- Köpekontrakt Kärna 18:1
- Köpekontrakt del av Rollsbo 1:32
- Avtal om tilläggsköpeskilling
Enligt Kungälvs kommuns Policy för fastigheter och exploatering, KF § 307/2019, 2019-1205, ska kommunen vara en aktiv fastighetsutvecklare på egen mark för att bidra till
kommunens ekonomiska tillväxt. Kommunens samlade fastighetsutveckling ska bidra till att
säkerställa kommunens behov av kommunala lokaler, ett utbud av bostäder för befintliga och
nya invånare samt näringslivets behov av mark och lokaler. Enligt policyn ska kommunen äga
fastigheter för att säkerställa att det finns mark för föreningsliv och rekreation. En viktig del i
detta är Ytterns idrottsplats och angränsande marker som nu övergår i kommunens ägo.
Enligt Bokabs ägardirektiv, KS2020/1550, 2020-11-05:
Bokab är ett fristående kommunalt aktiebolag vars uppdrag är att bedriva markexploatering
och därtill hörande markförvaltning i kommunen. Bokab ska som exploateringsbolag bidra
till kommunens och samhällets utveckling genom att i nära kontakt med marknadens aktörer
erbjuda mark för utveckling och exploatering. Bokab ska anskaffa eller tilldelas mark och
därmed bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning i kommunen i yttersta
syfte att med verksamhetsetableringar förstärka näringslivet och arbetsmarknaden i
kommunen. Bokab ska bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/
förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och
exploatering.
Anledningen till varför det har upprättats tre köpekontrakt är för att de områdena inte kan
fastighetsregleras till en närliggande fastighet som köparen äger.
Alla markområden bedöms som lämpliga att erhålla/avyttra då de bidrar till att respektive part
kan utveckla markområdena på ett mer effektivt sätt då markägandet blir mer enhetligt. För de
flesta markområden är en ny detaljplan antingen påbörjad eller planeras påbörjas.
Markområdet i Kärna har ingen detaljplan som ska påbörjas än. Tanken är att området ska
utvecklas på längre sikt jämfört med de andra områdena. I gällande översiktsplan är en del av
området utpekad för bostäder år 2020 och en annan del för verksamhetsområde.
Förvaltningen föreslår att fem upprättade förslag till avtal godkänns. Markbytesaffären innebär
utvecklingsmöjligheter, vilket med stor sannolikhet kommer generera ytterligare intäkter till
kommunen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Mål nr 8: ”Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som
står längst från arbetsmarknaden.”
- Markbytena främjar parternas möjligheter till att genomföra nya detaljplaner och skapa
förutsättningar för verksamheter, bostäder mm.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”
- Markbytena möjliggör utveckling av detaljplaner som bidrar till ett hållbart
samhällsbyggande både vad gäller planering och byggnation.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Enligt Policyns för fastigheter och exploatering (KS2019/1444) är en önskad effekt att
tillförsäkra kommunens möjligheter genom rådighet över mark för en hållbar tillväxt. Om
markbytena utmynnar i att nya byggrätter skapas innebär det ett bidrag till denna effekt.
Avtalen är upprättade i enlighet med styrdokumentet, Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning (KS2019/0931).

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Markbyten mellan kommunen och Bokab möjliggör utveckling av markområdena för båda
parter. Med hjälp av detaljplaner utvecklas markområdena och bebyggs med bostäder,
verksamhetslokaler vägar mm. Markbytena främjar därmed medborgarnas och brukarnas
behov av bostäder och verksamhetslokaler.
Ekonomisk bedömning
Mark som överförs till kommunen är värderad av kommunen till ca 11 mkr, mark som
överförs till Bokab är av kommunen värderad till 15,2 mkr.
Kommunen och Bokab har avtalat om, i föreslaget avtal om tilläggsköpeskilling, att
kommunen erhåller 4,2 mkr i det fall Bokab säljer byggrätter i kommande detaljplan för
Dammbergen. Genom försäljning till eget bolag gällande markområdena i Åseberget,
Utmarksgatan och Kärna behåller Kommunfullmäktige rådigheten över den potentiella
värdestegringen som uppstår mellan dagens marknadsvärde och marknadsvärdet efter
förädling.
Förvaltningens bedömning är att markområdena kan ge ett betydande överskott om de
förädlas och avyttras till slutkund på den öppna marknaden. Kommunen har, genom Bokab
och bolagets uppdrag inom fastighetsutveckling, möjlighet att ta del av fastigheternas hela
värdeökning efter förädlingsprocessen under förutsättning att Bokab får utveckla fastigheterna
hela vägen till färdig produkt.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
avseende markbyten godkänns.
2. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Komarken 1:1
godkänns.
3. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av Kärna 18:1 godkänns.
4. Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del av Rollsbo 1:32
godkänns.
5. Upprättat förslag till avtal om tilläggsköpeskilling godkänns.
6. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att
underteckna handlingar enligt punkterna 1-5 ovan samt tillhörande köpebrev och
övriga handlingar som är nödvändiga för genomförandet, inklusive mindre
nödvändiga justeringar.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB
Daniel Markänger, Kart och Mark

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-28
1 (1)

§ 136/2021

Detaljbudget politisk verksamhet 2021 (Dnr KS2021/0166)
Kommunstyrelsen fick i samband med Rambudget 2021-2024 med utblick 2028 i uppdrag att i
samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska
organisationen inom ramen 17 mkr (Dnr KS2020/0581) Förslaget ska redovisas för beslut i
kommunfullmäktige.
En budget inom ramen 17 mkr är framarbetad. Kommunrevisionens budget är särredovisad.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna budgeten för den politiska organisationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Detaljbudget politisk verksamhet 2021
Yrkanden
Erik Andreasson (V): Posten arvoden ska delas upp till två poster och dessa är 1. Fasta
arvoden och 2. Mötesarvoden.
Anders Holmensköld (M): Avslag på Erik Andreassons (V) yrkande och bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Anders Holmenskölds (M) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ram om 17 mkr fördelas med 8720 tkr till
kommunfullmäktige, varav 470 tkr avser arvoden för revisionen och 900 tkr
avser revisionstjänster och 8280 tkr till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Pia Jakobsson

2021-04-20

Detaljbudget politisk verksamhet 2021 (Dnr KS2021/0166-1)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fick i samband med Rambudget 2021-2024 med utblick 2028 i uppdrag att i
samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska
organisationen inom ramen 17 mkr (Dnr KS2020/0581) Förslaget ska redovisas för beslut i
kommunfullmäktige.
En budget inom ramen 17 mkr är framarbetad. Kommunrevisionens budget är särredovisad.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna budgeten för den politiska organisationen
Juridisk bedömning
Ingen särskild juridisk bedömning är gjord
Bakgrund
Kommunstyrelsen fick i samband med Rambudget 2021-2024 med utblick 2028 i uppdrag att i
samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska
organisationen inom ramen 17 mkr (Dnr KS2020/0581)
Verksamhetens bedömning
En budget för den politiska organisationen är framarbetad enligt intentionerna i beslut i
kommunfullmäktige. Ramen förutsätter ett hushållande förhållningssätt.
Förutsättningarna för detaljbudgeten för politikens verksamhet 2021 bygger på budget 2020
samt en analys av bokslut 2020. Enligt reglementet ska arvoden följa det index som följer
riksdagens arvoden. Riksdagens arvoden är inte uppräknade 2021. Detaljbudgeten 2020
fördelas enligt följande:
Förslag till detaljbudget för politisk organisation ‐ fördelning KF/KS
Kf
KS
Arvoden
6 700
7 600
Kompetensutveckling
210
100
revisionstjänster
900
IT och licenser
376
300
Kopiering
7
7
Ungdomsfullmäktige
100
Övrigt
400
300
Summa
8 693
8 307

Summa
14 300
310
900
676
14
100
700
17 000
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet är av administrativ art. Ingen särskild bedömning har gjorts utifrån
kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet är administrativ art. Ingen särskild bedömning har gjorts utifrån miljö, hållbarhet och
mål i Agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Budgeten är upprättad enligt styrande politiska dokument och beslut.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ärendet är av administrativ art. Ingen särskild bedömning har gjorts utifrån ett medborgaroch brukarperspektiv
Ekonomisk bedömning
En budget för den politiska organisationen är framarbetad enligt intentionerna i beslut i
kommunfullmäktige. Ramen om 17 mkr förutsätter ett hushållande förhållningssätt.
Förslag till beslut
1. besluta att kommunstyrelsen ram om 17 mkr fördelas med 8720 tkr till
kommunfullmäktige, varav 470 tkr avser arvoden för revisionen och 900 tkr avser
revisionstjänster och 8280 tkr till kommunstyrelsen.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Pia Jakobsson
Ekonomichef

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-28
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§ 127/2021

Styrdokument - Informationssäkerhetspolicy (Dnr KS2021/0363)
Ett flertal föreskrifter och lagar ställer i dagsläget krav på systematiskt
informationssäkerhetsarbete, i praktiken specifikt nyttjande av ISO-27000. Grundläggande för
införande av ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-27000 är ledningens
uttalade stöd för informationssäkerhetsarbetet i form av en informationssäkerhetspolicy.
Informationssäkerhetspolicyn ska uttrycka ledningen vilja med informationssäkerhetsarbetet
och ska styra framtagande av underliggande policys, rutiner, riktlinjer och styrdokument på
området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Styrdokument - Informationssäkerhetspolicy
Bilaga Utredning - Informationssäkerhetspolicy
Bilaga Bilaga - SS_EN_ISO_IEC_27002_2017_EN_SV
Förslag till kommunfullmäktige
Styrdokumentet ”Informationssäkerhetspolicy” antas.
__________
För kännedom till: Haleh Lindqvist, Erik Lindskog, Annika Renström, Erik Lennerstedt, Pia Jacobsson, Anders Holm, Lena
Arnfeldt, Dennis Reinhold

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Elias Örjefelt

2021-04-20

Styrdokument - Informationssäkerhetspolicy (Dnr KS2021/0363-2)
Sammanfattning
Ett flertal föreskrifter och lagar ställer i dagsläget krav på systematiskt
informationssäkerhetsarbete, i praktiken specifikt nyttjande av ISO-27000. Grundläggande för
införande av ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-27000 är ledningens
uttalade stöd för informationssäkerhetsarbetet i form av en informationssäkerhetspolicy.
Informationssäkerhetspolicyn ska uttrycka ledningen vilja med informationssäkerhetsarbetet
och ska styra framtagande av underliggande policys, rutiner, riktlinjer och styrdokument på
området.
Juridisk bedömning
Det har på senare tid tillkommit ett antal lagkrav vilka kräver ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete inom ett flertal av kommunens verksamheter.
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster är den nationella
stödlag som tagits fram för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och
informationssystem i hela unionen, mer känt som NIS-direktivet.
Lag (2018:1174) ställer enligt 1 § krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för vissa
samhällsviktiga verksamheter, för kommunens del gäller detta i dagsläget för
informationssystem inom hälso- och sjukvård. EU kommissionen planerar en uppdatering av
NIS-direktivet inom vilken även avlopp, renhållning samt produktion och distribution av
livsmedel kommer att ingå. Kommunens dricksvattenproduktion och distribution har
identifierats som säkerhetskänslig verksamhet och är därför undantaget Lag (2018:1174) i
enlighet med 8 § samma lag.
Ovanstående verksamheter ska i enlighet med 11 § ” (…) bedriva ett systematiskt och
riskbaserat informationssäkerhetsarbete avseende nätverk och informationssystem som de
använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster.”. I Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrift (MSBFS 2018:8) 5 § framgår det att ”Varje leverantör ska bedriva ett
systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av standarderna SS-EN
ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017”. Vidare framgår det i 7 § att ”En
leverantör ska upprätta en informationssäkerhetspolicy där ledningens målsättning med och
inriktning för organisationens informationssäkerhetsarbete framgår.”
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I Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2 kap 1 § framgår att ” Den som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys).
Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras.”.
I Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 7 kap 1 § framgår att Säkerhetspolisen utfärdar
föreskrifter för säkerhetsskydd för kommuner. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd
PMFS 2019:2 2 kap 26 § fastställer att verksamhetsutövaren ska bedriva ett motsvarande
systematiskt säkerhetsskyddsarbete. ISO-2700 standarden uppfyller de grundläggande kraven
för ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.
Säkerhetsskyddsarbetet ska också utvärdera om verksamheten är säkerhetsskyddskänsligt
utifrån konfidentialitet, tillgänglighet och/eller riktighet i enlighet med PMFS 2019:2 2 kap 4 §.
HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av
personuppgifter i hälso- och sjukvården föreskriver i 3 kap. 4 § att vårdgivaren ska ansvara för att det
finns en informationssäkerhetspolicy som ska säkerställa personuppgifters tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.
Bakgrund
Under de senaste åren har en mängd nya lagar och regleringar tillkommit på
informationssäkerhetsområdet i syfte att säkerställa offentlig verksamhets
informationssäkerhetsarbete. Kraven har haft sin utgångspunkt i den snabba utvecklingen på
IT-området där lagstiftningen ofta inte har hunnit med i den tekniska utvecklingen. Ett flertal
lagar och krav är även att vänta framöver, på både nationell och EU-nivå.
I syfte att systematisera arbetet med informationssäkerhet finns ett behov av att införa ett
ledningssystem för informationssäkerhet. En viktig förutsättning för att kunna bedriva
informationssäkerhetsarbete på ett systematiskt sätt är att ledningen har uttryckt sin
viljeinriktning med arbetet i form av en informationssäkerhetspolicy.
Kommunen har vid två tillfällen påbörjat arbetet med framtagande av ledningssystem för
informationssäkerhet (KS2014/165, KS2018/0100) men arbetet har pausats eftersom
förändringar i lagkrav medförde behov av förändrade arbetsformer, tidplaner och omfattning
för policyn. Som exempel kan nämnas arbetet med dataskyddsfrågorna, som behövde
anpassas, brytas ut och snabbas upp för att möjliggöra en fullskalig och komplett organisation
redan i maj 2018. Det tidigare genomförda arbetet ligger som grund för kommande riktlinjer
och rutiner.
Verksamhetens bedömning
Ett flertal föreskrifter och lagar ställer i dagsläget krav på systematiskt
informationssäkerhetsarbete, i praktiken specifikt nyttjande av ISO-27000. Grundläggande för
införande av ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-27000 är ledningens
uttalade stöd för informationssäkerhetsarbetet i form av en informationssäkerhetspolicy.
Informationssäkerhetspolicyn ska uttrycka ledningen vilja med informationssäkerhetsarbetet
och ska styra framtagande av underliggande policys, rutiner, riktlinjer och styrdokument på
området.

3(6)

Det vanligast förekommande ledningssystemet i Sverige bygger på ISO-27000 standarden, det
är också den standard som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar.
En informationssäkerhetspolicy ska enligt ISO-27000 innehålla minst följande:


Definition av informationssäkerhet.
Den vanligast förekommande definitionen av informationssäkerhet i Sverige är
framtagen av SIS och har benämningen SIS-TR 50:2015. SIS-TR 50:2015 används
även i MSB:s väglednings för informationssäkerhet och i SKR:s KLASSA ramverk.
Informationssäkerhet består enligt standarden av bevarande av informationens
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.



Strategiska mål med informationssäkerhet.
Ledningens mål med informationssäkerhetsarbetet ska genomsyra underliggande
styrdokument. Målen bör vara utformade med en tidshorisont på 4-5 år samt vara
kopplade till ledningens övergripande policymål. En närmare förklaring finns under
rubriken ’Ärendenivåer’.



Principer för informationssäkerhetsarbetet.
Reglerar grundförutsättningarna för genomförandet av informationssäkerhetsarbetet.
Arbetet ska genomföras enligt ISO-2700 standard, ansvarig för
informationssäkerhetsarbetet ska en gång per år informeras om avvikelser, arbetets
gång samt nya lagar och regler inom området.



Ansvar och roller för informationssäkerhetsarbetet.
Ansvar för informationssäkerhetsarbetet ska följa ordinarie verksamhetsansvar. I ett
kommunalt sammanhang innebär detta att nämnderna är ytters ansvariga.
Kommunstyrelsen bör utgöra en samordnande och granskande funktion.
Förvaltningsorganisatoriskt kopplas ansvaret för riskanalyser och riskåtgärder till
budgetansvar och ägandeskap av informationstillgångarna.
Informationssäkerhetssamordnaren föreslås stöttas av en informationssäkerhetsgrupp
för vilken informationssäkerhetssamordnaren är sammankallande. Sammansättningen
av gruppen beslutas i annat styrdokument.



Hantering av avvikelser och undantag.
Om det föreligger behov att frångå styrdokument på informationssäkerhetsområdet
ska det finnas en fastställd beslutsordning för hantering av undantag från
styrdokument. Ordinarie beslutsordning föreslås gälla: kommunfullmäktige beslutar
om undantag från policy och kommunstyrelsen föreslås besluta om undantag från
underliggande styrdokument. Om kommunstyrelsen finner det lämpligt kan man i ett
senare skede delegera beslut om undantag från underliggande styrdokument till
förvaltningen.
Rutin för rapportering av avvikelser inom informationssäkerhetsarbetet rapporteras
årligen till kommunstyrelsen som har samordnings- och tillsynsansvar. Allvarliga
incidenter ska rapporteras så snart som möjligt till förvaltningsledningen och vid behov
till kommunstyrelsen. NIS-direktivet och Dataskyddsförordningen reglerar med vilken
skyndsamhet en första rapportering till tillsynsmyndigheter ska ske vid incidenter, för
Dataskyddsförordningen gäller 72 timmar och för NIS-direktivet 6 timmar efter
upptäckt. Detta kräver med nödvändighet att tjänsteman i beredskap i vissa fall
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ansvarar för första incidentrapportering till tillsynsmyndigheter innan
förvaltningsledning eller kommunstyrelse får vetskap om inträffad incident.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktige har i sitt strategiska mål 2 uttryckt en viljeinriktning för ”En trygg
omsorg med valmöjligheter genom hela livet” där särskild vikt ska läggas vid att ”Den
personliga integriteten ska värnas”.
I syfte att värna den personliga integriteten krävs följsamhet mot lagkrav som är satta för att
skydda den personliga integriteten, exempelvis Offentlighets- och sekretesslagen och
Dataskyddsförordningen.
För att kommuninvånarna ska kunna känna en trygghet i omsorg genom hela livet måste
informationssystem som stödjer omsorgen fungera även under krissituationer eller höjd
beredskap. En av förutsättningarna för att värna den personliga integriteten samt en trygg
omsorg är ett fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete vilket möjliggörs av
följsamhet mot reglerna för informationssäkerhetsarbete i ISO-27002-standarden.
Kommunfullmäktiges mål 5 uttryckt viljeinriktningen ”Att medborgare och näringsliv ska
känna ökat förtroende för kommunen”. Laglighet i behandlingar av information är en
förutsättning för att en offentlig organisation ska få allmänhetens förtroende.
Kommuninvånare och företag ska känna sig trygga i att deras person- eller företagsuppgifter
hanteras på ett betryggande, förutsägbart sätt och att kommunen inte tar några genvägar i
förvaltandet av deras uppgifter.
Kommunen har ett särskilt ansvar för samhällets funktionalitet under kris eller höjd beredskap,
om kommunens informationssystem inte fungerar under ansträngda situationer får
verksamheterna svårt att fullfölja sina uppdrag vilket allvarligt kan skada kommuninvånarnas
förtroende för kommunen. Kommunen bedriver också samhällskritiska och samhällsviktiga
verksamheter som leverantör till invånare och näringsliv. I dessa verksamheter är fungerande
informationssystem kritiska för att verksamheten ska kunna fortgå även under ansträngda
situationer och ska så långt som möjligt fungera normalt, kontinuitetshantering ska så långt
som möjligt undvikas.
Förutsättningen för en fungerande informationshantering under kris eller höjd beredskap är att
man sedan tidigare har arbetat med framtagande av kontinuitetshantering och riskanalyser i
enlighet med ISO-27002-standarden.
Informationshantering sker på alla nivåer i kommunal verksamhet vilket innebär att förväntade
effekter av informationssäkerhetsarbetet realiseras på bästa sätt genom att integrera arbetet i
befintlig verksamhet. Informationssäkerhet bör därför beaktas i verksamheternas tillämpliga
rutiner och styrdokument.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Informationssäkerhetspolicyn förväntas på ett positivt sätt bidra till följande delmål i Agenda
2030:
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9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional
och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors
välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.
Ett av målen i policyn ska säkerställa robusthet i kommunens informationshantering
även under kris eller höjd beredskap.



16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med
nationell lagstiftning och internationella avtal.
Policyn ska säkerställa robusthet i informationshanteringen vilket är en förutsättning
för allmän tillgång till information samt även kontinuerligt tillse lagligheten i
kommunens informationshantering för att bland annat säkerställa individers
grundläggande friheter.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Informationssäkerhetspolicyn harmoniserar med kommunfullmäktiges strategiska mål samt
Program för digitalisering av Kungälvs kommun (KS2019/1437).
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Informationssäkerhetspolicyn bedöms påverka medborgare och näringslivs lagstadgade
rättigheter positivt. Policyn ska stå som en garant för att medborgares och näringslivs
information hanteras på ett tillförlitligt sätt.
Vidare säkerställs att brukare av kommunens tjänster även har tillgång till tjänsten under
krävande situationer så som kriser eller höjd beredskap.

Ekonomisk bedömning
Informationssäkerhetspolicyn bedöms inte ha någon direkt ekonomisk påverkan. Effekterna
av policyn kan påverka kommunens ekonomi i och med att åtgärder kan komma behöva vidtas
i form av upphandling av system samt genomförande av kontroller och riskåtgärder.
Ekonom eller ekonomichef har inte gjort en finansiell bedömning.
Förslag till beslut
Styrdokumentet ”Informationssäkerhetspolicy” antas

Erik Lindskog
administrativ chef

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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För kännedom till:
Haleh Lindqvist, Erik
Lindskog, Annika
Renström, Erik
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Jacobsson, Anders
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1. Inledning

Informationssäkerhetspolicy beslutas av kommunfullmäktige och avser ledningens viljeinriktning
med informationssäkerheten. Allt informationssäkerhetsarbete i Kungälvs kommun ska utgå ifrån
informationssäkerhetspolicyn.

2. Relation till andra styrdokument

Kommunfullmäktiges strategiska mål
IT-strategi för Kungälvs kommun

KS2019/1437 Program för digitalisering av Kungälvs kommun

3. Syfte

Informationssäkerhetspolicyn ska peka ut riktningen för kommunens arbete med
informationssäkerhet.

4. Mål och viljeinriktning

Policyn ska säkerställa att informationssäkerhetsarbetet harmoniserar med kommunfullmäktiges
övergripande strategiska mål samt ger förutsättningar för ett långsiktigt
informationssäkerhetsarbete.

5. Definition av informationssäkerhet

Informationssäkerhet definieras i enlighet med SIS-TR 50:2015 som bevarande av informationens
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Ovanstående kan även uttryckas på följande sätt:
•
•
•
•
•

Skydda kommunens informationstillgångar (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet)
Information alltid finns tillgänglig för de som är behöriga (riktigthet, tillgänglighet)
Information inte finns eller görs tillgänglig för obehöriga (konfidentialitet)
Information inte utnyttjas på otillåtet sätt (konfidentialitet)
Information skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig förvanskning (riktighet)

6. Strategiska mål för informationssäkerhetsarbetet

Kommunens långsiktiga mål med informationssäkerhetsarbetet ska vara:
1. Systematisk uppföljning av laglighet i behandling av kommunens information och
informationstillgångar
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2. Kommuninvånare, företag och föreningar ska känna sig trygga i kommunens behandling
av deras uppgifter.
3. Informationssäkerhet ska vara en integrerad del av kommunens hantering av handlingar,
uppgifter och information.
4. Robusthet i kommunens informationshantering vid normalläge, kris eller höjd beredskap
5. Uppfylla kravställningen i SS-EN ISO/IEC 27002:2017.

7. Principer för informationssäkerhetsarbetet
•
•
•

Informationssäkerhetsarbetet ska följa SS-EN ISO/IEC 27000:2017 standard.
Informationssäkerhetssamordnare ska en gång per år rapportera det gångna årets
informationssäkerhetsarbete till kommunstyrelsen
Det ska finnas en informationssäkerhetsgrupp som stöttar
informationssäkerhetssamordnaren i sitt arbete

8. Ansvar och roller för informationssäkerhetsarbetet

Följande roller och ansvar finns i kommunens informationssäkerhetsarbete
•
•

•

•
•
•

Kommunstyrelsen
Ansvarar ytterst för informationssäkerhetsarbetet.
Övriga nämnder
Har övergripande ansvar för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs inom nämndens
verksamhetsområde.
Systemägare
Ansvarar för säkerheten i informationstillgångar, klassning av informationstillgångar samt
för genomförande av riskåtgärder.
Enskilda medarbetare
Ansvarar för att följa rutiner, policys, riktlinjer och tillämpningsanvisningar.
Informationssäkerhetssamordnare
Ansvarar för att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet.
Informationssäkerhetsgrupp
Stöttar informationssäkerhetssamordnaren.

9. Hantering av avvikelser och undantag

Kommunfullmäktige beslutar om undantag av principiell karaktär från styrdokument inom
informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen beslutar om undantag av icke-principiell
karaktär från styrdokument inom informationssäkerhetsområdet.
Större avvikelser rapporteras så snart som möjligt till förvaltningsledningen och vid behov till
kommunstyrelsen. Mindre avvikelser sammanfattas i den årliga rapporten till kommunstyrelsen.
För rapportering gällande efterlevnad av Dataskyddsförordningen ansvarar Dataskyddsombud.
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10. Levandegöra

Kommuniceras i samband med riskanalyser, på intranätet samt i kommunens författningssamling.

11. Uppföljning

Kommunstyrelsen följer upp efterlevnad i samband med informationssäkerhetssamordnarens
rapportering årligen.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-28
1 (1)

§ 131/2021

Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente (Dnr
AN2021/0003)
Arvodesnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente som
beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering.
Det görs löpande en översyn av reglemente och styrdokument, där man märkt att ett specifikt
avsnitt i arvodesnämndens reglemente inte återspeglar nämndens arbetssätt. Av översynen
framgår att sociala myndighetsnämndens reglemente stämmer väl med nämndens arbetssätt
och verksamhet.
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för arvodesnämnden upprättas.
Föreslagen revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens
inriktning (2 §), som ska vara, i så stor uträckning som möjligt, i enighet med sociala
myndighetsnämndens reglemente. Därmed ska de punkter strykas i avsnittet Verksamhetens
inriktning (2§) som inte är i enighet med arvodesnämndens arbetssätt. Utöver dessa
revideringar föreslås även att tillägga en punkt i reglementet som behandlar
inkluderingsperspektiv.
Revideringen syftar till att förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur.
Verksamheten bedömer att arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente
Bilaga reglemente-for-arvodesnamnden
Bilaga Förslag, revidering
Bilaga reglemente-for-arvodesnamnden. Ny version
Förslag till kommunfullmäktige
__________

Arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag.

Expedieras till: Sandra Bozic/Kommunkansliet

För kännedom till: Erik Lindskog, Haleh Lindqvist

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Sandra Bozic
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2021-04-20

Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente (Dnr
AN2021/0003-1)
Sammanfattning
Arvodesnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente som
beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering.
Det görs löpande en översyn av reglemente och styrdokument, där man märkt att ett specifikt
avsnitt i arvodesnämndens reglemente inte återspeglar nämndens arbetssätt. Av översynen
framgår att sociala myndighetsnämndens reglemente stämmer väl med nämndens arbetssätt
och verksamhet.
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för arvodesnämnden upprättas.
Föreslagen revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens
inriktning (2 §), som ska vara, i så stor uträckning som möjligt, i enighet med sociala
myndighetsnämndens reglemente. Därmed ska de punkter strykas i avsnittet Verksamhetens
inriktning (2§) som inte är i enighet med arvodesnämndens arbetssätt. Utöver dessa
revideringar föreslås även att tillägga en punkt i reglementet som behandlar
inkluderingsperspektiv.
Revideringen syftar till att förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur.
Verksamheten bedömer att arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat
förslag.

Juridisk bedömning
Förslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725). Ingen
fördjupad juridisk bedömning är nödvändig.
Bakgrund
Arvodesnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente som
beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering.
Det görs löpande en översyn av reglemente och styrdokument, där man märkt att
arvodesnämndens reglemente i vissa fall inte återspeglar nämndens arbetssätt. Med anledning
av detta har ett förslag till reviderat reglemente för arvodesnämnden upprättas. Revideringen
av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens inriktning (2 §), som ska
vara, i så stor uträckning som möjligt, i enighet med sociala myndighetsnämndens reglemente.

ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Verksamhetens bedömning
Revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens inriktning
(2§). I arvodesnämndens reglemente framgår att vissa delar från avsnittet inte återspeglar
nämndens arbetssätt. I arvodesnämndens reglemente framgår i befintlig version följande
stycke;
”Verksamhetens inriktning
2§/---/Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Därutöver skall nämnden;





Inom angivna ramar och givna strategiska förutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag på mål för verksamheten och verksamhetsinriktning,
Följa upp mål, program och planer samt redovisa uppföljning av mål,
Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna
mål, program och planer kan genomföras samt
Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
arvodesnämnden.

Revidering:
Föreslagen revidering är begränsad till att stryka de tre översta punkterna, samt att tillägga
en punkt som behandlar inkluderingsperspektivet. Efter revidering skulle avsnittet se ut
enligt följande:
”Verksamhetens inriktning
2§/---/Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande
sätt. Därutöver skall nämnden;



Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar
till arvodesnämnden.
I sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-,
jämställdhets-, jämlikhets-, och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

Verksamheten bedömer att arvodesnämndens reglemente bör revideras i enlighet med
upprättat förslag.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Den förslagna revideringen bedöms vara i linje med kommunfullmäktige och
kommunstyrelsens mål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Den föreslagna revideringen påverkar eller berör inte dessa mål.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Förslagen revidering står inte i konflikt med kommunens styrande dokument, och har heller
ingen direkt eller indirekt påverkan på övriga styrdokument. Revideringen av reglementet är
begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens inriktning (2 §),
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Föreslagen revidering syftar till att förtydliga reglementets beskrivning av arvodesnämndens
arbetssätt, vilket är relevant ur ett medborgarperspektiv på det sätt att medborgare ska kunna
få en tydlig och transparent uppfattning av den kommunala verksamheten.

Ekonomisk bedömning
Förslagen revidering bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan, då verksamheten fortlöper
enligt ordinarie rutiner.
Förslag till beslut
1. Arvodesnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag.
Erik Lindskog
administrativ Chef
Expedieras till:
Sandra
Bozic/Kommunkanslie
t
För kännedom till:
Erik Lindskog
Haleh Lindqvist

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Förslag till revidering

Reglemente för
Arvodesnämnden
Reglemente

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Ersätter tidigare beslut

KS2020/0736
Nämndsekreterare/kommunkansli
Arvodesnämnden
Kommunfullmäktige
2020-04-02
2023-12-31
KS2010/2153

1

2

Verksamhetsområde
1 § Arvodesnämnden skall bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens
förtroendevalda.
Arvodesnämnden skall avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som
kommunfullmäktige antagit inom området.
Arvodesnämnden skall lämna de förtroendevalda m.fl. råd och upplysningar i frågor som rör
nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetens inriktning
2 § Arvodesnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Därutöver skall nämnden
•

inom angivna ramar och givna strategiska förutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag
på mål för verksamheten och verksamhetsinriktning,

•

följa upp mål, program och planer samt redovisa uppföljning av mål,

•

ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna mål,
program och planer kan genomföras samt

•

att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
arvodesnämnden

•

I sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-,
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

Övriga uppgifter
3 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med
bindande verkan för kommunen.

3

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till
kommunstyrelsens arkiv.

Delegationsbestämmelser
4 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).
Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt
av större vikt.
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt
det skall ske.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin
beslutanderätt.

Redovisningsskyldighet
5 § Arvodesnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Arvodesnämndens arbetsformer
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.
6 § Av förvaltningslagen följer att arvodesnämnden skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Förvaltningslagen
föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Där nämnden eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan avgöras inom en
snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den sökande underrättas om
att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt – om möjligt – när
ärendet förväntas bli avgjort.
Nämnden och förvaltningen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta
för den enskilde att ha med nämnden att göra.
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Delgivning
7 § Behöriga att motta delgivning på arvodesnämndens vägnar är nämndens ordförande,
nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Offentlighet vid arvodesnämndens sammanträden
8 § Arvodesnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för allmänheten i en
utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka delar av
dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
styrelsen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).
Sammansättning
9 § Arvodesnämnden består av tre ledamöter. Nämnden skall inte ha några utskott. Nämnden
skall ha en ordförande och en vice ordförande.
Sammanträden
Tidpunkt
10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald, som får
närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ärendenas beredning
12 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och
föredras i vederbörlig ordning.
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Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet
skrivas under av ordföranden och av justeraren.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
15 § Ledamot som anmält en protokollsanteckning under sammanträdet skall lämna denna före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Undertecknande av handlingar/Expeditioner
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Deltagande i sammanträde på distans
17 § Arvodesnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen.
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädesvis 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Verksamhetsområde
1 § Arvodesnämnden skall bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens
förtroendevalda.
Arvodesnämnden skall avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som
kommunfullmäktige antagit inom området.
Arvodesnämnden skall lämna de förtroendevalda m.fl. råd och upplysningar i frågor som rör
nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetens inriktning
2 § Arvodesnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Därutöver skall nämnden
•

att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
arvodesnämnden.

•

I sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-,
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

Övriga uppgifter
3 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som
fallerinom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning
med bindande verkan för kommunen.
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar
över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).Nämnden
ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till kommunstyrelsens
arkiv.

Delegationsbestämmelser
4 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).
Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt
av större vikt.
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt
det skall ske.
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Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin
beslutanderätt.

Redovisningsskyldighet
5 § Arvodesnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Arvodesnämndens arbetsformer
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.
6 § Av förvaltningslagen följer att arvodesnämnden skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Förvaltningslagen
föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Där nämnden eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan avgöras inom en
snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den sökande underrättas om
att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt – om möjligt – när
ärendet förväntas bli avgjort.
Nämnden och förvaltningen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta
för den enskilde att ha med nämnden att göra.
Delgivning
7 § Behöriga att motta delgivning på arvodesnämndens vägnar är nämndens ordförande,
nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Offentlighet vid arvodesnämndens sammanträden
8 § Arvodesnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för allmänheten i en
utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka delar av
dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
styrelsen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).
Sammansättning
9 § Arvodesnämnden består av tre ledamöter. Nämnden skall inte ha några utskott. Nämnden
skall ha en ordförande och en vice ordförande.
Sammanträden
Tidpunkt
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10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald, som får
närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ärendenas beredning
12 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och
föredras i vederbörlig ordning.
Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet
skrivas under av ordföranden och av justeraren.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
15 § Ledamot som anmält en protokollsanteckning under sammanträdet skall lämna denna före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Undertecknande av handlingar/Expeditioner
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
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Deltagande i sammanträde på distans
17 § Arvodesnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen.
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädesvis 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Reglemente för
Arvodesnämnden
Reglemente
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Dokumentansvarig:
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Beslutad av:
Datum för beslut:
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KS2020/0736
Nämndsekreterare/kommunkansli
Arvodesnämnden
Kommunfullmäktige
2020-04-02
2023-12-31
KS2010/2153
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Verksamhetsområde
1 § Arvodesnämnden skall bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens
förtroendevalda.
Arvodesnämnden skall avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som
kommunfullmäktige antagit inom området.
Arvodesnämnden skall lämna de förtroendevalda m.fl. råd och upplysningar i frågor som rör
nämndens verksamhetsområde.

Verksamhetens inriktning
2 § Arvodesnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Därutöver skall nämnden
•

inom angivna ramar och givna strategiska förutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag
på mål för verksamheten och verksamhetsinriktning,

•

följa upp mål, program och planer samt redovisa uppföljning av mål,

•

ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna mål,
program och planer kan genomföras samt

•

att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
arvodesnämnden

Övriga uppgifter
3 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med
bindande verkan för kommunen.
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Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till
kommunstyrelsens arkiv.

Delegationsbestämmelser
4 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).
Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt
av större vikt.
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt
det skall ske.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin
beslutanderätt.

Redovisningsskyldighet
5 § Arvodesnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Arvodesnämndens arbetsformer
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.
6 § Av förvaltningslagen följer att arvodesnämnden skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Förvaltningslagen
föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Där nämnden eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan avgöras inom en
snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den sökande underrättas om
att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt – om möjligt – när
ärendet förväntas bli avgjort.
Nämnden och förvaltningen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta
för den enskilde att ha med nämnden att göra.
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Delgivning
7 § Behöriga att motta delgivning på arvodesnämndens vägnar är nämndens ordförande,
nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Offentlighet vid arvodesnämndens sammanträden
8 § Arvodesnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för allmänheten i en
utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka delar av
dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
styrelsen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).
Sammansättning
9 § Arvodesnämnden består av tre ledamöter. Nämnden skall inte ha några utskott. Nämnden
skall ha en ordförande och en vice ordförande.
Sammanträden
Tidpunkt
10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald, som får
närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ärendenas beredning
12 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och
föredras i vederbörlig ordning.
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Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet
skrivas under av ordföranden och av justeraren.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
15 § Ledamot som anmält en protokollsanteckning under sammanträdet skall lämna denna före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Undertecknande av handlingar/Expeditioner
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Deltagande i sammanträde på distans
17 § Arvodesnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen.
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädesvis 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-28
1 (1)

§ 133/2021

Revidering av reglemente för Kommunens Pensionärsråd (Dnr
KS2021/0465)
Kommunen har sedan länge ett pensionärsråd, Kommunens Pensionärsråd (KPR), bestående
av pensionärsföreningar samt representanter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
När nuvarande mandatperiod inleddes placerades pensionärsrådet direkt under
kommunfullmäktige. Reglementet har därför reviderats för att bättre överensstämma med den
nya strukturen. Revideringar i reglementet innefattar därmed förtydligande av rådets placering,
vilken numera är under kommunfullmäktige i stället för kommunstyrelsen. Även förändringar
av antal förtroendevalda representanter och antal representanter från föreningar har
tydliggjorts. Utöver detta har även mindre språkliga korrigeringar gjorts.
Upprättat förslag till revidering av Kommunens Pensionärsråd föreslås antas.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Revidering av Kommunens Pensionärsråd
Bilaga KPR Reglemente - Ny version
Bilaga KPR Reglemente - Revideringar
Förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till revidering av reglemente antas.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Beredningsskrivelse

Handläggarens namn
Karin Ek Thorbjörnsson
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2021-03-04

Revidering av Kommunens Pensionärsråd (Dnr KS2021/0465-1)
Sammanfattning
Kommunen har sedan länge ett pensionärsråd, Kommunens Pensionärsråd (KPR), bestående
av pensionärsföreningar samt representanter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
När nuvarande mandatperiod inleddes placerades pensionärsrådet direkt under
kommunfullmäktige. Reglementet har därför reviderats för att bättre överensstämma med den
nya strukturen. Revideringar i reglementet innefattar korrigering av begrepp; kommunfullmäktige
i stället för kommunstyrelsen, samt förändring av antal representanter från politiken och antal
medlemmar i föreningar som får delta i rådet. Utöver detta har även mindre språkliga
korrigeringar gjorts.
Upprättat förslag till revidering av Kommunens Pensionärsråd föreslås antas.
Bakgrund
Kommunen har sedan länge ett pensionärsråd, Kommunens Pensionärsråd (KPR), bestående
av pensionärsföreningar samt representanter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunens pensionärsråd (KPR) har flyttats från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige,
och därmed också från Utskottet för Trygghet och Stöd till Beredningen för Trygghet och
stöd. Representanterna i KPR har lämnat förslag på ändringar i reglementet för att reglementet
ska följa den nya organisationsstrukturen för rådet.
Bedömning
Reglementet har reviderats för att bättre överensstämma med den nya organisationsstrukturen,
som innebär att Kommunens Pensionärsråd numera är placerad under kommunfullmäktige,
och Beredningen för Trygghet och stöd. Revideringar i reglementet innefattar korrigering av
begrepp; kommunfullmäktige i stället för kommunstyrelsen, samt förändring av antal representanter
från politiken och antal medlemmar i föreningar som får delta i rådet. Utöver detta har även
mindre språkliga korrigeringar gjorts.
Bedömningen är att upprättat förslag till revideringar kan antas.
Juridisk bedömning
Föreslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725). Ingen
fördjupad juridisk bedömning är nödvändig.

ADRESS
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Stadshuset· 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader för kommunen.

Förslag till beslut
Upprättat förslag till revidering av reglemente antas.
Erik Lindskog
administrativ chef
Expedieras till:
Nämndsekreterare

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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KS2016/1331
Pensionärsrådets sekreterare Kommunens pensionärsråd
Välfårdsberedningen Beredningen för trygghet och stöd
Kommunfullmäktige
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2019-12-31
Lena Colliard

REGLEMENTE FÖR KUNGÄLVS KOMMUNS PENSIONÄRSRÅD
1. Syfte
Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig dialog mellan pensionärernas
organisationer och kommunen å den andra sidan.

2. Mål och arbetsuppgifter
Pensionärsorganisationerna i rådet ges möjlighet att vara remissorgan till kommunfullmäktiges beredningar i
frågor som gäller samhällsplanering, boende, vård och service till pensionärer och i de frågor som direkt
påverkar målgruppens speciella förutsättningar.
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas
utformning och organisation som berör pensionärerna och inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell beredning.
Rådets intresseområde samt reglemente ska vara väl känt inom äldreomsorgen (både privat och kommunal)
samt den samhällsplanering som berör målgruppen.
Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för pensionärsperspektiv i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
serviceutbud som berör de äldres förhållanden i samhället och möjlighet till god livskvalitet.

3. Sammansättning av pensionärsrådet
Pensionärsrådets mandattid skall sammanfalla med kommunala nämnders mandattid

Politiska ledamöter (5)
Representanter till rådet utses enligt följande:
-

Kommunfullmäktige utser tre representanter från
berördaberedningar
Kommunstyrelsen utser två representanter

Kommunfullmäktige utser ordförande i pensionärsrådet.

Representation i pensionärsrådet
Pensionärsföreningar med fler än 100 medlemmar får en (1) representant i rådet. Föreningar med fler än 300
medlemmar får två (2) representanter. Till varje ordinarie ledamot skall en ersättare utses som deltar när
ordinarie representant är frånvarande.

Pensionärsföreningarna utser sina representanter i rådet och respektive politiska organ utser sina. Rådet
får i särskilda frågor adjungera personer från organisationer, styrelser, nämnder och förvaltningar.

Tjänstemän
Sektorchef eller annan tjänsteman som sektorchef utser, deltar vid behov
som föredragande.

4. Organisation och arbetsformer
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunfullmäktige som utser ordförande.Pensionärsorganisationerna
utser vice ordförande samt inom sig övriga funktionärer.
Rådet skall ha en beredningsgrupp som förbereder ärenden och föreslår dagordning/kallelse för rådetsmöten.
Beredningsgruppen består av rådets ordförande samt en medlem från vardera Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
och Pensionärernas Riksorganisation (PRO) där en av dessa utsetts som viceordförande, samt sekreteraren i
rådet.
Rådet sammanträder fyra - 5 gånger per år. Datum för rådets sammanträdesdagar fastställs vid rådets sista
sammanträde för nästkommande år. Om det föreligger skäl för det, får ordföranden ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet. Extra sammanträde hålls om rådets ordförande och
beredningsgrupp anser att det behövs
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehållauppgifter
om tid och plats för sammanträdet samt föredragningslistan. Kallelsen skall skickas till alla ledamöter och ersättare
senast en vecka före sammanträdesdagen.
Vid rådets sammanträden upprättas protokoll, som justeras av ordförande och en av pensionärsrepresentantema
utsedd justeringsman. I protokollet ska redovisas rådets ställningstaganden och initiativ, liksom de
avvikande meningar som kan ha framkommit vidrådets behandling av visst ärende. Ledamot äger rätt att få
sin särskilda (avvikande) mening antecknad till protokollet. Protokollet skickas till ledamöter, ersättare och de
nämnder och förvaltningar som berörs i frågor som hanterats av rådet.
Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde träder vice
ordförande in som ordförande. Om ordföranden är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får
kommunfullmäktige utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.

5. Ersättning till förtroendevalda
Kommunalt arvode enligt reglemente rörande ersättningar till kommunalt förtroendevalda utgår inte tillrepresentanter
från organisationen i brukarråden (KF2012-03-22 p.54).
Kommunen ställer resurser och lokal till rådets förfogande för administration samt omkostnader för att
kunna genomföra verksamheten.

6. Förändringar i reglementet
Pensionärsrådet har rätt att hos beredningen för Trygghet och Stöd framlägga förslag till ändringar och
kompletteringar i detta reglemente. Ändringar i reglementet beslutas av kommunfullmäktige.
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1. Syfte
Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig dialog mellan
pensionärernas organisationer och kommunen å den andra sidan.

2. Mål och viljeinriktning
Pensionärsorganisationerna i rådet ges möjlighet att vara remissorgan till kommunfullmäktiges
beredningar i frågor som gäller samhällsplanering, boende, vård och service till pensionärer och i
de frågor som direkt påverkar målgruppens speciella förutsättningar.
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas
utformning och organisation som berör pensionärerna och inhämta synpunkter i ett så tidigt
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell beredning.
Rådets intresseområde samt reglemente ska vara väl känt inom äldreomsorgen (både privat och
kommunal) samt den samhällsplanering som berör målgruppen.
Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för pensionärsperspektiv i
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av
det serviceutbud som berör de äldres förhållanden i samhället och möjlighet till god livskvalitet.

3. Sammansättning av pensionärsrådet

Pensionärsrådets mandattid skall sammanfalla med kommunala nämnders mandattid
Politiska ledamöter (5)
Representanter till rådet utses enligt följande:
-

Kommunfullmäktige utser tre
representanter från berörda beredningar
Kommunstyrelsen utser två representanter

Kommunfullmäktige utser ordförande i pensionärsrådet.
Representation i pensionärsrådet
Pensionärsföreningar med fler än 100 medlemmar får en (1) representant i rådet. Föreningar
med fler än 300 medlemmar får två (2) representanter. Till varje ordinarie ledamot skall en
ersättare utses som deltar när ordinarie representant är frånvarande. Pensionärsföreningarna
utser sina representanter i rådet och respektive politiska organ utser sina. Rådet får i särskilda
frågor adjungera personer från organisationer, styrelser, nämnder och förvaltningar.
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4. Tjänstemän
Sektorchef eller annan tjänsteman som sektorchef utser, deltar vid behov som föredragande.
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunfullmäktige som utser ordförande.
Pensionärsorganisationerna utser vice ordförande samt inom sig övriga funktionärer.
Rådet skall ha en beredningsgrupp som förbereder ärenden och föreslår
dagordning/kallelse för rådets möten. Beredningsgruppen består av rådets
ordförande samt en medlem från vardera Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) där en av dessa utsetts som
viceordförande, samt sekreteraren i rådet.
Rådet sammanträder 4 - 5 gånger per år. Datum för rådets sammanträdesdagar
fastställs vid rådets sista sammanträde för nästkommande år. Om det föreligger skäl
för det, får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller
platsen för sammanträdet. Extra sammanträde hålls om rådets ordförande och
beredningsgrupp anser att det behövs.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara
skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt
föredragningslistan. Kallelsen skall skickas till alla ledamöter och ersättare senast en
vecka före sammanträdesdagen.
Vid rådets sammanträden upprättas protokoll, som justeras av ordförande och en av
pensionärsrepresentantema utsedd justeringsman. I protokollet ska redovisas rådets
ställningstaganden och initiativ, liksom de avvikande meningar som kan ha framkommit
vidrådets behandling av visst ärende. Ledamot äger rätt att få sin särskilda (avvikande)
mening antecknad till protokollet. Protokollet skickas till ledamöter, ersättare och de
nämnder och förvaltningar som berörs i frågor som hanterats av rådet.
Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde träder vice ordförande in som ordförande. Om ordföranden är
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får
kommunfullmäktige utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

5. Ersättning till förtroendevalda
Kommunalt arvode enligt reglemente rörande ersättningar till kommunalt
förtroendevalda utgår inte till representanter från organisationen i brukarråden (KF2012-

03-22 p.54).

Kommunen ställer resurser och lokal till rådets förfogande för administration
samt omkostnader för att kunna genomföra verksamheten.
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6. Förändringar i reglementet
Pensionärsrådet har rätt att hos beredningen för Trygghet och Stöd framlägga förslag
till ändringar och kompletteringar i detta reglemente. Ändringar i reglementet beslutas
av kommunfullmäktige.
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Sida

2021-04-28
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§ 134/2021

Svar på motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ
i matbespisningen i skola och förskola (Dnr KS2020/1584)
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående att använda växtbaserad kost som
alternativ normalkost i matbespisningen i skola och förskola. Bakgrunden är att övergå till en
mer klimatmedveten kost med större innehåll av vegetabilier än vad som idag är normen enligt
Naturskyddsföreningen. Vänsterpartiet vill att Kungälvs kommun mer aktivt arbetar för att
minska animaliekonsumtionen genom att införa fler helvegetariska växtbaserade dagar i skola
och förskola för att på så sätt minska kommunens klimatavtryck. Motionären menar att antal
specialkoster kan minskas genom att ha ett helt växtbaserat alternativ (veganskt), som varken
innehåller mjölkprodukter eller ägg samt en hänvisning till branschorganisationen Kost och
Näring och Livsmedelsverket som rekommenderar mer växtbaserad mat i skolan. Detta
kommer att kräva utbildningsinsatser för tjänstepersoner som arbetar med måltider.
Vänsterpartiet anser att en ökad kostnad för fortbildningsinsats är väl berättigad med tanke på
de fördelar de ser i klimateffekt och begränsning av specialkostalternativ i skola och förskola.
Vänsterpartiet vill att:
1. Kungälvs kommun tar fram en plan för att kunna erbjuda ett växtbaserat normalkostalternativ till alla måltider som serveras i skola och förskola i kommunens regi. Planen ska
utgå från vetenskapligt grundade riktlinjer från t.ex. Livsmedelsverket och att
2. Kungälvs kommun inför fler helvegetariska dagar i skolans och förskolans matbespisning
för att minska kommunens klimatavtryck.
Tanken med motionen är att vi alla behöver ställa om mot mer klimatsmarta måltider.
Måltidsservice har redan ett pågående arbete med implementering och utveckling av hållbara
måltider och gröna köket.
Strategin är att hålla balans mellan målgruppens önskemål och mognad för frågan,
utvecklingen mot att öka växtbaserade måltider och fortsatt ha budget i balans.
Motionen ligger i linje med hur förvaltningen redan arbetar. Denna tjänsteskrivelse föreslås
vara förvaltningens svar på motionen. Pågående planerat arbete fortlöper i enlighet med
ekonomiska förutsättningar och politiska mål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ i
matbespisningen i skola och förskola
Bilaga - Motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ i matbespisningen i
skola och förskola
Bilaga – Protokollsutdrag USU § 43/2021
Yrkanden
Erik Andreasson (V): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Motionen anses besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-28
2 (2)

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Anneli Thronsen
Hanna Settergren
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2021-04-06

Svar på motion om förslag om växtbaserad kost som normalkost alternativ
i matbespisningen i skola och förskola (Dnr KS2020/1584-3)
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående att använda växtbaserad kost som
alternativ normalkost i matbespisningen i skola och förskola. Bakgrunden är att övergå till en
mer klimatmedveten kost med större innehåll av vegetabilier än vad som idag är normen enligt
Naturskyddsföreningen. Vänsterpartiet vill att Kungälvs kommun mer aktivt arbetar för att
minska animaliekonsumtionen genom att införa fler helvegetariska växtbaserade dagar i skola
och förskola för att på så sätt minska kommunens klimatavtryck. Motionären menar att antal
specialkoster kan minskas genom att ha ett helt växtbaserat alternativ (veganskt), som varken
innehåller mjölkprodukter eller ägg samt en hänvisning till branschorganisationen Kost och
Näring och Livsmedelsverket som rekommenderar mer växtbaserad mat i skolan. Detta
kommer att kräva utbildningsinsatser för tjänstepersoner som arbetar med måltider.
Vänsterpartiet anser att en ökad kostnad för fortbildningsinsats är väl berättigad med tanke på
de fördelar de ser i klimateffekt och begränsning av specialkostalternativ i skola och förskola.
Vänsterpartiet vill att:
1. Kungälvs kommun tar fram en plan för att kunna erbjuda ett växtbaserat normalkost
alternativ till alla måltider som serveras i skola och förskola i kommunens regi. Planen ska
utgå från vetenskapligt grundade riktlinjer från t.ex. Livsmedelsverket och att
2. Kungälvs kommun inför fler helvegetariska dagar i skolans och förskolans matbespisning
för att minska kommunens klimatavtryck.
Tanken med motionen är att vi alla behöver ställa om mot mer klimatsmarta måltider.
Måltidsservice har redan ett pågående arbete med implementering och utveckling av hållbara
måltider och gröna köket.
Strategin är att hålla balans mellan målgruppens önskemål och mognad för frågan,
utvecklingen mot att öka växtbaserade måltider och fortsatt ha budget i balans.
Motionen ligger i linje med hur förvaltningen redan arbetar. Denna tjänsteskrivelse föreslås
vara förvaltningens svar på motionen. Pågående planerat arbete fortlöper i enlighet med
ekonomiska förutsättningar och politiska mål.
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Juridisk bedömning
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska skolmåltider vara kostnadsfria och näringsriktiga.
Måltidsservice arbetar utifrån lagstiftning, Agenda 2030 (hållbar konsumtion och produktion,
ett av flera mål), SLV:s rekommendationer, kommunens kostpolicy, kommunala riktlinjer och
kommunens miljömål.
Bakgrund
Vänsterpartiet inkommer med motion angående att använda växtbaserad kost som alternativ
normalkost i matbespisningen i skola och förskola. Bakgrunden är att övergå till en mer
klimatmedveten kost med större innehåll av vegetabilier än vad som idag är normen enligt
Naturskyddsföreningen. Man vill att Kungälvs kommun mer aktivt arbetar för att minska
animaliekonsumtionen genom att införa fler helvegetariska dagar i skola och förskola för att på
så sätt minska kommunens klimatavtryck. Motionären menar att antal specialkoster kan
minskas genom att ha ett helt växtbaserat alternativ (veganskt), som varken innehåller
mjölkprodukter eller ägg samt en hänvisning till branschorganisationen Kost och Näring och
Livsmedelsverket som rekommenderar mer växtbaserad mat i skolan. Detta kommer att kräva
utbildningsinsatser för tjänstepersoner som arbetar med måltider. V anser att en ökad kostnad
för fortbildningsinsats är väl berättigad med tanke på de fördelar de ser i klimateffekt och
begränsning av specialkostalternativ i skola och förskola.
V vill att:
3. Kungälvs kommun tar fram en plan för att kunna erbjuda växtbaserad normalkostalternativ till alla
måltider som serveras i skola och förskola i kommunens regi. Planen ska utgå från vetenskapligt
grundade riktlinjer från till exempel Livsmedelsverket och att
4. Kungälvs kommun inför fler helvegetariska dagar i skolans och förskolans matbespisning för att
minska kommunens klimatavtryck.

Motionen berör hur vi arbetar i enlighet med kommunens kostpolicy, Livsmedelsverkets Bra
mat i skolan/förskolan samt Kost och Närings nationella rekommendationer men även beslut
som Måltidsservice i samråd med sektor Bildning och Lärande tagit vad gäller hållbara
måltidslösningar som till exempel matsvinn. Utvecklingsområden utifrån Agenda 2030 är att
arbeta mer med målet klimatsmarta måltider och introducera gröna köket i större skala.
Verksamhetens bedömning
Avsikten med motionen är att vi alla på sikt behöver ställa om mot mer klimatsmarta måltider.
Måltidsservice har redan påbörjat detta arbete genom att:
1. Vi har idag alltid en till två kött- och fiskfria dagar per vecka på matsedeln till skola och
förskola.
2. Måltidsservice har påbörjat införandet av flervalsmodellen som innebär att det varje dag
serveras ett växtbaserat alternativ i alla skolor. Detta alternativ varieras mellan lakto-ovovegetariskt (vegetariskt samt mjölk- och äggprodukter) och ibland ”hel-vegetariskt” vilket
innebär veganska måltider utan mjölk- och äggprodukter.
3. Laktosreducerade (mindre än 2 g laktos/portion) måltider har införts i vårt basutbud på
samtliga skolor och förskolor vilket har minskat antalet specialkoster.
4. Med hjälp av valmöjligheten i flervalsmodellen kommer antalet specialkoster ytterligare
kunna minskas.
Att införa mer veganska måltider i skola förskola ger ytterligare frågeställningar:
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1. Användandet av näringsberikade produkter för att ersätta bl.a mjölk och säkerställa
näringsinnehållet medför stora ökade kostnader för livsmedel
2. Små barn under 3 år rekommenderas inte serveras vegankost då godkända kosttillskott
saknas enligt Kost och Närings nationella rekommendationer
3. Tillämpningsanvisning nöt och mandelförbud i skola/förskolas lokaler försvårar arbetet
med att säkerställa näringsriktiga måltider enligt skollagen då nötter och mandel är en
näringsriktig och viktig ingrediens i en vegansk kost utan mjölk och ägg.
4. Vi ser en ökad risk att barnen inte uppskattar maten och inte äter i samma utsträckning
som förut. Detta baseras på de reaktioner vi redan fått (ökad oro från föräldrar och
pedagoger) kring de lakto-ovo-vegetariska måltider som införts.
5. Vi ser en risk för ökat matsvinn (tallrikssvinn).
6. Barnen som inte äter tillräckligt under dagen har svårt att tillgodogöra sig sin undervisning
på ett bra sätt.
7. Utbildning för våra kocktjänster och måltidsbiträden är ett krav som vi ställer vid
anställning. Utöver det arbetar vi kontinuerligt med utbildning, både internt och externt. Vi
ser ett ökat behov av utbildning för både egen personal och skola/förskolas pedagoger
omkring växtbaserade måltider och veganska måltider, vilket medför ökade kostnader.
8. Enligt rekommendationerna från Kost och näring ska vegankost fortsatt klassas som
anpassad måltid/specialkost som man kan få efter inlämnande av intyg från
vårdnadshavare/myndig elev då vi är skyldiga att upplysa om att kosten inte är fullvärdig
då näringsriktigheten inte kan garanteras.
Förvaltningen ser inget behov av att ta fram en särskild plan för införande av fler växtbaserade
måltider då implementering av flervalsmodellen pågår inom skolan där ett lakto-ovovegetariskt och ibland veganskt alternativ dagligen erbjuds. Det är av största vikt att hålla
balans mellan målgruppens önskemål och mognad för frågan och utvecklingen mot att öka
andel växtbaserade livsmedel i måltiderna.
Motionen ligger i linje med hur förvaltningen redan arbetar. Denna tjänsteskrivelse föreslås
vara förvaltningens svar på motionen. Pågående planerat arbete fortlöper i enlighet med
ekonomiska förutsättningar och politiska mål.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömningen är att samhälle och utveckling och bildning och lärande genom vårt
gemensamma arbete ska ge barnen goda förutsättningar för livslångt lärande.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Utifrån Agenda 2030 (mål nr12) Hållbar konsumtion och produktion är målet att halvera det
globala matsvinnet per person i butik- och konsumentled och även minska matsvinnet längs
hela livsmedelskedjan även förlusterna efter skörd.
Ett utökat samarbete kring matsvinn på lokal nivå möter hållbarhetsmålen i Agenda 2030,
vilket förvaltningen ser som ett prioriterat område att arbeta vidare med på varje enskild skola i
samverkan med rektorer, pedagoger och elever lokalt.
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Genom vårt arbete med klimatsmarta måltider och gröna köket genereras idag och framöver
goda förutsättningar för ett lärande kring hållbarhet för barnen/eleverna i skola och förskola.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens kostpolicy utgör grund för vårt uppdrag. Målet i kostpolicyn är att ”Måltiderna
inom kommunens verksamheter ska vara goda, näringsriktiga och säkra samt bidra till en
hållbar utveckling. Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar
och krav samt bidra till matgästernas hälsa och välbefinnande”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Grupper som berörs är barn och elever i skola/förskola samt pedagoger.
Vårt pågående arbete runt hållbara måltider och gröna köket möter nationella mål i Agenda
2030 såväl som strategiska mål som livslångt lärande för barn och elever i skola/förskola.
Vi ser en ökad risk att barnen inte uppskattar maten och inte äter i samma utsträckning som
förut. Detta baseras på de reaktioner vi redan fått (ökad oro från föräldrar och pedagoger)
kring de lakto-ovo-vegetariska måltider som införts. Det kan innebära att barnen som inte äter
tillräckligt under dagen har svårt att tillgodogöra sig sin undervisning på ett bra sätt och det
kan då bli svårt för pedagoger att nå sina mål gällande lärande.
Genom en långsiktig implementering av gröna måltider kan vi även på ett klokt sätt få med oss
barn, föräldrar och pedagoger i arbetet vilket gynnar både klimat och lärande på sikt. Genom
lokala arbeten på skolorna/förskolorna med exempelvis matråd involveras barn, elever och
personal i utvecklingsarbetet och ges möjlighet till dialog och delaktighet kring ett minskat
klimatavtryck.
Vi ser en risk för att ett tvingande införande av vegankoster kan resultera i minskat ätande
bland barn och elever samt ett ökat matsvinn (tallrikssvinn), vilket kommer påverka ekonomin
för både kommunen och medborgare samt klimatet på negativt sätt.

Ekonomisk bedömning
Finansiering av utökad andel växtbaserade måltider sker inom befintlig budgetram. Då finns
således ej behov av ytterligare bedömning från ekonom eller ekonomichef.
Användandet av näringsberikade specialprodukter för att ersätta bland annat mjölk och
säkerställa näringsinnehållet i vegankost medför stora ökade kostnader för livsmedel som
ibland blir ännu dyrare på grund av att de inte finns upphandlade. Det är viktigt att köpa in
livsmedel som är upphandlade och följa avtalet.
Ett ökat matsvinn betyder att mat som köps in inte hamnar i barnen magar utan slängs, en
kostnad som inte nyttjas.
Det finns ingen särredovisning av nyckeltal kring veganska rätter i Kolada utan den jämförelse
som kan göras är kostnad för skolmåltider per elev. Kungälv ligger i förhållande till jämförbara
kommuner (grundskola F-9) lägre.
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Motion om växtbaserad kost som normalkost alternativ i
matbespisningen i skola och förskola
I dessa klimatmedvetna tider finns det många argument för att övergå till en mer
klimatmedveten kost som innehåller mer vegetabilier än vad som idag är normen (se t.ex.
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/klimatmaxa/vegopepp). Vi tycker att
detta är en av huvudanledningarna till att skolan och förskolan i Kungälvs kommun bör
övergå till en allt mer växtbaserad kost i matbespisningen, och erbjuda ett helt växtbaserat
normalkost alternativ vid varje måltid. Vi vill också att Kungälvs kommun aktivt arbetar för att
minska animalie konsumtionen genom att införa fler helvegetariska dagar i skola och
förskola för att på så sätt minska kommunens klimatavtryck.
Enligt rapporter från branschorganisationen Kost & Näring ökar de individuella önskemålen
och kraven på individuell anpassning av maten i förskola och skola på ett oroande sätt.
Antalet specialkost måltider ökar och kräver allt mer resurser i anspråk. Detta växande
problem skulle, med enkelhet, kunna åtgärdas genom att alltid ha ett helt växtbaserat
alternativ som normalkost alternativ. Dä skulle t.ex. alla med allergi- och/eller intolerans mot
t.ex. kött, fisk, skaldjur, mjölk, ägg och laktos ha ett fullgott alternativ samt även de som av
andra skäl undviker t.ex. fläsk och skaldjur. Idag är inte en helt växtbaserad kost ett valbart
alternativ utan det krävs intyg för att i undantagsfall bli beviljad det i skolan i Kungälvs
kommun. Detta utgör ett hinder för de som vill göra ett aktivt val för en mer klimatvänlig kost
och ett etiskt val för att minska sin animaliekonsumtion.
Idag är det inga problem att servera en fullvärdig växtbaserad kost. Branchorganisationen Kost
& Hälsa (https://www.kostochnaring.se/vart-arbete/forskola-skola/specialkost-anp-maltider/)
såväl som Livsmedelsverket (handledningen “Bra måltider i skolan”) rekommenderar mer
växtbaserad mat i skolan och har goda råd för hur det ska gå till. Självklart kräver det, precis
som med en köttbaserad kost, goda kunskaper i näringslära och det kommer kräva
fortbildningsinsatser för de tjänstepersoner som arbetar med måltidsservice, men vi anser
att den kostnaden är mer än väl berättigad med tanke på de fördelar vi ser i klimateffekt och
begränsning av specialkost alternativ i skolan och förskolan m.m.
Vi Vill att:
1. Kungälvs kommun tar fram en plan för att kunna erbjuda ett växtbaserat normalkost
alternativ till alla måltider som serveras i skola och förskola i kommunens regi.
Planen ska utgå från vetenskapligt grundade riktlinjer från t.ex. Livsmedelsverket och
att
2. Kungälvs kommun inför fler helvegetariska dagar i skolans och förskolans
matbespisning för att minska kommunens klimatavtryck.
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