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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

§ 113 2019.384 KS

Årsredovisning 2018 för tolkförmedling i Väst
Ärendebeskrivning
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning avseende år 2018. De av
kommunalförbundet förtroendevalda revisorerna har granskat årsredovisningen och i en
skrivelse daterad den 16 april 2019 tillstyrkt att respektive fullmäktige i medlemskommunerna
ska bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
årsredovisning för 2018 med tillhörande underlag. Ett av underlagen utgörs av en skrivelse
utställd av revisionsbyrån PwC som reviderat årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst. PwC gör bedömningen att upprättad årsredovisning för 2018 i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. PwCs bedömning är
begränsad till den finansiella revisonen av årsredovisningen.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning av överpröva den av PwC gjorda
bedömningen av årsredovisning för år 2018. Alingsås kommun bör därför godkänna
årsredovisningen för 2018 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Arbetsutskottet har den 5 juni 2019, § 97 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst godkänns.
2. Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-05-24
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.384 KS

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedlingen Väst
Ärendebeskrivning
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning avseende år 2018. De av
kommunalförbundet förtroendevalda revisorerna har granskat årsredovisningen och i en
skrivelse daterad den 16 april 2019 tillstyrkt att respektive fullmäktige i medlemskommunerna
ska bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
årsredovisning för 2018 med tillhörande underlag. Ett av underlagen utgörs av en skrivelse
utställd av revisionsbyrån PwC som reviderat årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst. PwC gör bedömningen att upprättad årsredovisning för 2018 i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. PwCs bedömning är
begränsad till den finansiella revisonen av årsredovisningen.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning av överpröva den av PwC gjorda
bedömningen av årsredovisning för år 2018. Alingsås kommun bör därför godkänna
årsredovisningen för 2018 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst godkänns.
Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas.
Beslutet ska skickas till
Tolkförmedlingen Väst

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-29
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 19/0021-1
2019-03-29

Årsredovisning 2018
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska
innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys.
Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat
bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande
ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2

Internkontrollrapport, 19/0021-3

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

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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ÅRSREDOVISNING
Dnr 19/0021-5
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Årsredovisning 2018

Tolkförmedling Väst
Organisationsnummer 222000-2972
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Förvaltningsberättelse
Inledning
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den
enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.” (Förvaltningslagen 13 §).
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo,
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i kommunalförbundet.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

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

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

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

Omvärldsbild
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien,
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1
Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2
I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna
i Europa.3
Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med
föregående år nästintill halverats.4

UNHCR, Global trends forced displacement in 2017
Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018
3 www.regeringskansliet.se
4 www.migrationsverket.se
1
2
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Nuläge
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för
2018 var 335 000. Föregående år utfördes
Turkiska 2%
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av
förbundets tolktjänster i relation till köp
Albanska 2%
Övriga
av andra leverantörer har under de
16%
senaste två åren följts upp. Vid den första
Polska 2%
Arabiska
mätningen köpte medlemmarna
Sorani 3%
37%
tolktjänster från andra leverantörer
Tigrinja 4%
motsvarade ca 25 000 uppdrag.
Förbundet arbetade därefter aktivt med
BKS 4%
att öka avtalslojaliteten. I den andra
Somaliska
mätningen hade det negativa utfallet
Dari 6%
17%
halverats.
Persiska 7%

Figur 2 Språkfördelning 2018
De mest efterfrågade språken är arabiska
och somaliska som tillsammans står för
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt
85 % av samtliga tolkuppdrag.

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






har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.
hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.
har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.
arbetar miljömedvetet.
bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i
samhället.

Måluppfyllelse

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.
Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring
av verksamheten.
Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för
verksamheten.
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att
minska miljöpåverkan.
Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande.
För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny
arvodesmodell som ett led i detta arbete.

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:
Kvalitetsmål
 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Ekonomiskt mål
 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.
Miljömål
 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.
Arbetsmiljömål
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.
Måluppfyllelse

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade
språk. Målet är inte uppfyllt.
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C,
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.
Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.
Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 %
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.
Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017.
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt.
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-,
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre ickearbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.

Verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre
tolkningsuppdrag.
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya
tjänst TolkNu.
Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat
språktolktjänster på 104 språk.
År
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
337 000
336 000
355 000
307 000

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

Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år

Tolkar och översättare
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar
även sjukvårdsauktorisation.
Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar.
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.
Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet.
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens.
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation.
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag
utfördes av 1C-tolkar.
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.
År
2018
2017
2016
2015

Antal genomförda
rekryteringstest
248
211
251
475

Andel godkända
resultat
46 %
56 %
52 %
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
148
212
195
224

Antal genomförda
SRHR-utbildningar
86
62
35
76

Tabell 2 Test och utbildningsstatistik

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl
uppdragstagare som förbundets personal.
Icke
Kunder
medlemmar
MedlemsDen 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade
0,1%
kommuner
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca
28,0%
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen,
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en
VGR
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt
72,0%
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag,
dvs. nästan 15 %.
Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag

Organisation

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

Figur 4 Organisationsschema
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Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft
fem möten under 2018.
Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av:
Göteborgs Stad
Aslan Akbas (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Västra Götalandsregionen
Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare

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

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

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

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Götene kommun
Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (L), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Bodil Hedin (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lerums kommun
Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Mölndals stad
Shahla Alamshahi (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare

Munkedals kommun
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Orust kommun
Catharina Bråkenhielm (S), ledamot
Ulf Sjölinder (L), ersättare

11 (24)
Sida 20 av 126

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

Skövde kommun
Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Tibro kommun
Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

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

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Töreboda kommun
Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Ulricehamns kommun
Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Sebastian Gustavsson (M), ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

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

Personal
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året.
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunktsoch ekonomihantering.
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt.
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge.
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet
har vuxit sig starkare för varje år.
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två
föräldralediga.
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.
År
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
57,6
57,0
47,3

Visstid
(åa)
6,8
6,8
8,6

Timavlönade
(åa)
2,0
2,6
9,6

Totalt
(åa)
66,4
66,4
65,5

Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

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

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

Pensioner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär
att checkkrediten inte nyttjats.

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

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

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

Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt
system gjordes.
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning.
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för
tolkaspiranter från hela regionen.
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats.
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.
16 (24)
Sida 25 av 126

På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet.
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade
avskrivningarna för året.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Direktionskostnader
Personalkostnader
Arvoden och ersättningar tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT

Utfall 2018
203 744
196
203 940

Budget 2018
191 620
0
191 620

767
29 759
156 205
1 244
2 966
3 174
675
3 716
139
198 645

700
29 230
148 840
2 200
2 900
3 000
560
3 400
790
191 620

5 295

0

Tabell 4 Utfall mot budget 2018

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

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

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

203 940
-198 506
-104

186 901
-186 538
-248

5 330

115

2
-37

3
-39

5 295

79

0

0

5 295

79
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Balanskravsavstämning

2018

2017

2016

5 295

79

2 344

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 295

79

2 344

0
0

0
0

0
0

5 295
0

79
0

2 344
0

198 506
30 526
156 205
0
17 584

186 538
28 201
148 092
0
12 565

190 564
28 102
150 378
0
11 768

Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital

5 295
24 160

79
24 081

2 344
21 737

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

191 %
48 %

176 %
43 %

171 %
42 %

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen
minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

Budgetomslutning (tkr)
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader egen personal
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Balansräkning

Not

Belopp i tkr

2018-12-31

2017-12-31

6

0
0

104
104

7
8

43 977
17 584
61 561

42 967
12 565
55 532

61 561

55 636

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

9
9
9

21 381
2 779
5 295
29 455

21 302
2 779
79
24 160

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

10

32 106
32 106

31 476
31 476

61 561

55 636

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Kassaflödesanalys

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

5 295
104

79
248

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

5 399

327

-1 010

2 284

630

-1 814

5 019

797

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0
0

0
0

5 019

797

12 565
17 584

11 768
12 565

Belopp i tkr

Not

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som
tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer
att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år.
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Noter

2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31

Belopp i tkr

Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summa

203 744
196
203 940

186 579
322
186 901

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

575
192
22 673
7 086
127 937
28 268
1 244
2 966
3 174
675
3 716
198 506

580
194
20 789
6 638
120 962
27 130
1 418
2 826
2 488
455
3 058
186 538

104
104

248
248

2
2

3
3

1
36
37

0
39
39

3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
i den period de hör hemma.
6 Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 241
-1 137

1 241
-889

-104
0

-248
104
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7 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

23 602
0
20 375
43 977

22 537
21
20 409
42 967

8 Kassa och bank
Bank
Summa

17 584
17 584

12 565
12 565

9 Allmänt eget kapital
Balanserat resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa

21 381
2 779
5 295
29 455

21 302
2 779
79
24 160

1 768
7 787
3 228
1
983
11 823
6 516
32 106

1 708
7 317
3 132
0
873
12 495
5 951
31 476

10 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018.
11 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
2015 tillkom 22 nya medlemskommuner
Summa

0

0

0

0

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Gäller fr.o.m.
2019-01-01
Dnr 18/0002-22

Förbundsordning
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1 § Namn och säte
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

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

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

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

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

6 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
 ledamot i direktionen
 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
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7 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

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

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

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

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

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

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

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i
förbundet efterfrågar.
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske
med samtliga förbundsmedlemmar.
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15 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före
verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet
är offentligt.

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

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

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

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

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

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

22 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad
förbundsordning.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-08-19

§ 130 2019.440 KS

Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för samråd Tolkförmedling i Väst
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 24 maj 2019, § 370,
att godkänna budget och verksamhetsplan 2020-2022 samt att översända till
förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020-2022
på direktionsmöte den 27 september 2019.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juni 2019 lämnat följande yttrande:
Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta
tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Direktionen för Tolkförmedling Väst
föreslår en snitthöjning av priserna om 2 procent inför budget 2020.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagen budget och den föreslagna
snitthöjningen av priserna om 2 procent samt verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst bör
tillstyrkas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2019, § 118.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst tillstyrks.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-04
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.440 KS

Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för
Tolkförmedlingen Väst
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 24 maj 2019, § 370,
att godkänna budget och verksamhetsplan 2020-2022 samt att översända till
förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020-2022
på direktionsmöte den 27 september 2019.
Förvaltningens yttrande
Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta
tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Direktionen för Tolkförmedling Väst
föreslår en snitthöjning av priserna om 2 procent inför budget 2020.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagen budget och den föreslagna
snitthöjningen av priserna om 2 procent samt verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst bör
tillstyrkas.
Ekonomisk bedömning
Kommunen kommer att få en snitthöjning av priserna om 2 procent vid köp av tjänster från
Tolkförmedling Väst.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst tillstyrks.

Beslutet ska skickas till
Tolkförmedling Väst

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-06-20
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 19/0033-1
2019-05-24

Förslag till budget och verksamhetsplan
2020 – 2022
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2020 – 2022.
Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför
beslut om budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 på direktionsmöte den 27 september.

Sammanfattning av ärendet
Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 beskriver vad som planeras i verksamheten under
2020 – 2022 samt budget 2020.
Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader
kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt
självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2 % för att nå en
budget i balans.

Beslutsunderlag
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Ordförande har ordet
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av
tolk. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket
konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever
kännetecknar utvecklingen inom förbundet.
Förbundet har senaste två och ett halvt åren genomgått ett flertal förändringar och är fortfarande
inne i en stark utvecklingsprocess. Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågår inom förbundet
och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 bedöms kunna ske under 2020.
Arbetet med framtagandet och implementeringen av förbundets värdegrund och ledord har givit
mycket goda effekter i verksamheten, inte minst för utvecklingen av arbetsmiljön. Som
ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda
en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra
medlemskommuner har.
Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Under
sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Även
denna upphandling överklagades och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Min förhoppning är
dock att ett nytt verksamhetssystem kommer kunna implementeras under 2019 då det är en viktig
del av förbundets utveckling och målsättningen att vara en verksamhet i framkant.
En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar
goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot
uppdraget som ordförande i Tolkförmedling Väst

Göteborg 2019-04-17
Åke Björk
Ordförande
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Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad
integration i samhället.

Övergripande strategi
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara
lyhörda för medlemmarnas behov.
Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och
uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta
utveckla de tjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov.
Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där
uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och känner
engagemang i arbetet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer
vi detta.
Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska
syfta till att medlemmarnas behov av språktolk kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering
som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål
Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av
förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla
medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och
en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och
trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst
 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt
 arbetar miljömedvetet
 verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
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Verksamhetsmål 2020
Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
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
2018
99,2 %

Målvärde
2019
≥99 %

Målvärde
2020
≥99 %

0,8%

<1 %

<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Utfall
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %.

4,5 %

≥7 %

≥5 %

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
uppgå till minst 14 %.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå
1C ska uppgå till minst 60 %.

13 %

≥13 %

≥14 %

56,3 %

≥48 %

≥60 %

Indikator

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

Indikator
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 50 % .

Utfall
2018

Målvärde Målvärde
2019
2020

40 %

≥55 %

≥50 %

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Utfall
2018
6,8 %
69

Målvärde
2019
<5 %
-

Målvärde
2020
<6 %
>79

Målvärde
2019
≥50 %

Målvärde
2020
≥50 %

Miljömål
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

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

Utfall
2018
40,4 %
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Verksamhetsbeskrivning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av
förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av
Tolkförmedling Väst.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra
Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och
Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya
medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu 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 medlemsorganisationerna

Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text. Tolktjänsterna innefattar tolkning på
plats och på distans. Förbundet levererar tolk- och översättningsuppdrag på fler än 100 olika
språk. Drygt 1 000 tolkar och knappt 100 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst.
Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag.
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Förbundets organisation
Direktion
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen
sammanträder fem gånger per år.

Figur 2 Organisationsschema

Tjänstemannaorganisation och medarbetare
På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör.
Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet
samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet. Lokalkontoren är placerade i
Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan och respektive kontor leds av en verksamhetschef.
Kansliet leds av förbundsdirektören och har sitt säte i Göteborg.
Förbundet har ca 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare. Den största
gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat av extern leverantör.
Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via
TolkNu-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten inom Västra Götalandsregionen.

Ekonomiska förutsättningar
Sammanfattning
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och
migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del
behovet av språktolk- och översättningstjänster.
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien,
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.
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Migrationsverkets resultat för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är
ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och
Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och
Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet
har jämfört med föregående år nästintill halverats.
Migrationsverkets tidigare prognos utgick ifrån att den tillfälliga lagen om gränskontroll skulle
upphöra sommaren 2019, vilket skulle medföra ett ökat antal asylsökande andra halvan av 2019.
Migrationsverkets prognos i februari påvisar dock att regeringens förväntade beslut om att
fortsätta förlänga den tillfälliga lagen om gränskontroll ger en minskad osäkerhet gällande
prognosen för antalet asylsökande till Sverige 2019. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer
enligt regeringen fortsatt vara huvudregel vilket gör att Migrationsverket förväntar en fortsatt
stabil utveckling av antalet asylsökande. Planeringsantagandet för 2019 är 21 000 asylsökande och
22 000 asylsökande för 2020.
Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för
förbundet är arvoden och ersättningar till tolkar. Den totala kostnaden för arvoden och de totala
intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningsuppdrag som levereras.
Efterfrågan på tolk har svängt i linje med senaste årens flyktingsituation. Den långsiktiga
prognostiseringen är osäker då migrationssituationen i världen snabbt kan förändras. Förbundet
har till skillnad mot flera andra tolkförmedlingar ökat sin leverans sista året. Detta bedöms bero
på en ökad avtalslojalitet hos medlemmarna men även en viss del är effekten av nya medlemmar.
Efterfrågan på förbundets tjänster förväntas stabiliseras under 2019 och 2020.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska
genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då
både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha
god ekonomisk hushållning.

Utgångsläge inför planering av budget 2020
Direktionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för den
kommande treårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och
som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk
medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med
förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före
verksamhetsåret.
Som utgångsläge för planeringen av 2020-2022 finns gällande plan för 2019-2021, utfallet av de
senaste åren samt prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken
i omvärlden samt Migrationsverkets prognoser tas även i beaktan i planeringen av budget 2020.
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Årsprognos 2019 i jämförelse med budget
Budget 2019 baseras på att förbundet utför 345 000 uppdrag. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet
bidrog under hösten 2018 till att antalet utförda uppdrag ökade. Efterfrågan på förbundets
tjänster under 2019 års första månader visade på en fortsatt ökning. I årsprognosen förväntas
förbundet därför utföra 350 000 uppdrag under 2019.
Brytpunkten för budget 2019 i balans beräknas till 337 000 utförda uppdrag.

Arvodesutveckling
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets
tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen
bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling.

Personalbemanning och löneutveckling
Såväl bemanning som arbetsprocesser har under senaste två åren setts över och anpassats efter
organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under
slutet av 2019, vilket innebär en ökad digitalisering och ytterligare förändringar av arbetsprocesser
och bemanning. Detta kan innebära förändrade kompetenskrav och därmed förändrad
lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar
för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera
och behålla rätt personal.

Pension
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas
löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras
genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid
deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För
att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha
följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets
kostnader.
I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2019 prisjusterats med 2,5 %.
För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om cirka 2 %.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Nuläge
Tolkuppdrag

Under 2018 utförde förbundet 337 000 uppdrag, vilket var en ökning med 1 000 uppdrag jämfört
med 2017. Första kvartalet 2019 visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2018.
Förbundet har under de senaste två åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna.
Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2018 när
efterfrågan på tolk generellt sjunkit hos andra förmedlingar.
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att utfallet för 2019
kommer att bli något högre än budgeterat. Detta tros bero på nya medlemskommuner i
kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet. Därefter bedöms
efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste åren och hålla en mer stabil nivå.
År

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Budgeterat
antal uppdrag

180 000

210 000

285 000

380 000

335 000

345 000

340 000

335 000

330 000

270 000

307 000

355 000

336 000

337 000

Prognos
350 000

Prognos
340 000

Prognos
335 000

Prognos
330 000

13 966

5 227

2 344

79

5 295

2 200

0

0

0

Utfall antal
uppdrag
Budgetutfall
(tkr)

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av framförallt befintliga tolkar kommer
fortgå för att möta de förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera,
rekrytera och behålla rätt tolkar. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i
dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov.
De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet. I syfte att säkerställa den
egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning till tolk samt
kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade
tolkar.
Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder endast auktorisation i
knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. Med minskningen av antalet asylsökande
förväntas tillgången på kvalificerade tolkar inom de mest efterfrågade språken öka inom
förbundet.

Utvecklingsfrågor
Organisation och bemanning

Organisation
Med införande av nytt verksamhetssystem kommer förmedlingsarbetet över tid att bli mer
digitaliserat. Troligt är att framtida kompetensnivå samt bemanningsomfattning inom
förmedlingsarbetet kommer att påverkas. En eventuell övertalighet förväntas lösas genom
naturlig avgång över tid.
Medlemmarnas föränderliga behov av förbundets tjänster kan komma att ställa andra krav på
organisation och bemanning. Det utesluts därför inte att ytterligare förändringar kan komma att
ske närmaste året.
Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i
pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen.
Medarbetarenkät
Under 2020 beräknas en medarbetarenkät att genomföras.
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Verksamhet

Nytt verksamhetssystem
Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem.
Detta efter att Högsta Förvaltningsrätten tilldömt förbundet att göra om den tidigare
upphandlingen. Under våren 2019 överklagades även den nya upphandlingen, dock förväntas ett
nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya
verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera befintliga arbetsprocesser.
Kvalitetsledningssystem, FR2000
Arbetet med FR2000 under 2018 resulterade bland annat i implementering av värdegrund och
ledord. Det fortsatta arbetet med genomgång av förbundets samtliga styrdokument beräknas pågå
under hela 2019. Ytterligare insatser för fortsatt god utveckling av arbetsmiljön med samtliga
medarbetare är planerade under året. Arbetet har varit mer omfattande än vad som först
bedömdes. Själva processen med kvalitetsarbetet bedöms ha varit mycket gynnsamt för
utveckling av förbundets arbetsmiljö varför processen givits tid och själva certifieringen fått stå
tillbaka. En certifiering bedöms först kunna ske under 2020.
Utveckling av distanstolkning
Förbundet har som mål att öka distanstolkningen. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens
tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas
tolkkostnader minskar. Under 2019 kommer förbundet arbeta mer fokuserat för att öka
medvetenheten hos kunden gällande distanstolkning.
Kundarbete
Under 2019 har ett mer medvetet kundarbete påbörjats. Under 2020 förväntas detta arbete
utvecklas ytterligare.

Finansiella mål 2020



Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
Checkkrediten ska ej nyttjas.

Budget 2020
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Budget 2020 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget i
balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %.
Budget 2020

tkr

221 000
221 000
0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
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Budget 2020, specifikation
Intäkter (tkr)

Intäktsslag
Försäljning av förmedlingstjänster
Summa verksamhetens intäkter

Belopp Kommentar
221 000 Tolk- och översättningstjänster
221 000

Kostnader (tkr)

Kostnadsslag
Personalkostnad
Ersättning direktionen
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustning
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa tjänster
Finansiella kostnader
Summa verksamhetens kostnader

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

Kommentar
Personalkostnader inkl PO
Ersättning direktionen
Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO
Utbildning, material, handledning
Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader, licenser, telefoni & porto
Förbrukningskostnader
Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader

Investeringsbudget 2020
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2020-2022
För 2020-2022 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för föregående period med en
minskning av efterfrågan av tolktjänster.
Budget
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2020 (tkr)
221 000
221 000

2021 (tkr)
222 100
222 100

2022 (tkr)
223 100
223 100

0

0

0
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Flyktingfond
8
2019.410 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

§ 114 2019.410 KS

Flyktingfond
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om flerårsstrategi 2016-2018 för Alingsås kommun beslutades att
flyktingfonden flyttas från dåvarande utbildningsnämnden och socialnämnden till
Finansieringen från med och 2016. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9
november 2015, § 210, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skapa ett regelverk i
syfte att centralisera kommunens flyktingfond.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216, att anta
riktlinjer för kommunens flyktingfond.
Fonden innehåller tidigare erhållna bidrag inom flyktingverksamheten som kommunen valt att
fondera för att kunna matcha mot framtida kostnader.
Kommunens externa sakkunniga revisorer har i granskning av bokslut 2018 gjort
bedömningen att bidragen inte uppfyller villkoren för att kunna fonderas, varvid fonden istället
bör lösas upp.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juni 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunens behållning i flyktingfonden uppgår efter 2019 års beviljanden till 22,2 mnkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att revisorernas bedömning om att lösa upp
fonden bör följas. Kvarvarande medel i fonden går i så fall över det egna kapitalet och stärker
kommunens egna kapital med motsvarande.
Möjligheten för nämnderna att ansöka om medel upphör således och driftverksamheten
behöver bedrivas på de anslag kommunfullmäktige beslutar om i samband med kommunens
flerårsstrategi och budget för respektive år.
Kommunledningskontorets förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunens flyktingfond avslutas och löses upp över det egna kapitalet.
Nämndernas möjlighet att ansöka om medel ur fonden upphör.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 114, forts
Arbetsutskottet har den 5 juni 2019, § 98 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kommunens flyktingfond avslutas och löses upp över det egna kapitalet.
2. Nämnderas möjlighet att ansöka om medel ur fonden upphör.

Anteckning
Boris Jernskiegg (SD) och Zandra Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Tack vare den stora migrationen är integrationen en ödesfråga för Sverige och Alingsås.
Att Alingsås kommun haft en flyktingfond har varit riktigt bra, att lägga ned flyktingfonden i
detta känsliga läge är djupt beklagligt. Tyvärr så har fonden inte utnyttjats på det sätt det var
ämnat från början. Om vi nu lägger ner flyktingfonden sänder det en signal om att integration
inte är viktigt.
Anna Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet har en önskan om att de resurser som avsatts i Flyktingfonden ska gå till avsett
ändamål, att stötta kommunens verksamheter i extra resurskrävande aktiviteter kopplat till
flyktingmottagande och integration. Jag har gjort efterforskningar om annan hantering av
Flyktingfonden, i stället för att den upplöses mot eget kapital, men inte funnit några sådana
möjligheter.
Det finns fortfarande nuvarande och kommande samhällsproblem kopplat till bristande
integration och etablering. Problemen drabbar både berörda individer och samhället i stort.
Det är beklagligt att resurserna inte kunde användas för att minska dessa problem.
Jens Christian Berlin (L) och Stefan Bedö (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Att tidigare erhållna bidrag inom flyktingverksamheten inte anses uppfylla villkoren för att
kunna fonderas, och att flyktingfonden därför bör lösas upp, får inte medföra minskade
ambitioner i arbetet med integration och etableringen av nyanlända. Tvärtom är detta ett
område som fortsatt måste prioriteras för att skapa en sammanhållen kommun där varje
invånare har möjlighet att forma sitt eget liv.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-03
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.410 KS

Avsluta flyktingfond
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om flerårsstrategi 2016-2018 för Alingsås kommun beslutades att
flyktingfonden flyttas från dåvarande utbildningsnämnden och socialnämnden till
Finansieringen från med och 2016. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9
november 2015, § 210, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skapa ett regelverk i
syfte att centralisera kommunens flyktingfond.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216, att anta
riktlinjer för kommunens flyktingfond.
Fonden innehåller tidigare erhållna bidrag inom flyktingverksamheten som kommunen valt att
fondera för att kunna matcha mot framtida kostnader.
Kommunens externa sakkunniga revisorer har i granskning av bokslut 2018 gjort
bedömningen att bidragen inte uppfyller villkoren för att kunna fonderas, varvid fonden istället
bör lösas upp.
Förvaltningens yttrande
Kommunens behållning i flyktingfonden uppgår efter 2019 års beviljanden till 22,2 mnkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att revisorernas bedömning om att lösa upp
fonden bör följas. Kvarvarande medel i fonden går i så fall över det egna kapitalet och stärker
kommunens egna kapital med motsvarande.
Möjligheten för nämnderna att ansöka om medel upphör således och driftverksamheten
behöver bedrivas på de anslag kommunfullmäktige beslutar om i samband med kommunens
flerårsstrategi och budget för respektive år.
Ekonomisk bedömning
Kvarvarande medel i fonden går in som en del av det egna kapitalet och stärker kommunens
egna kapital med motsvarande.
Kommunens möjlighet att hantera ökade kostnader till följd av integrationsinsatser
kommande år försämras och prioritering bör istället ske inom befintliga ramar hos
nämnderna.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunens flyktingfond avslutas och löses upp över det egna kapitalet.
Nämnderas möjlighet att ansöka om medel ur fonden upphör.
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Beslutet ska skickas till

KommunstyrelsenKommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-06-03
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

§ 115 2018.503 KS

Svar på motion angående utredning om lärarassistenter i grundskolan Per Palm, Jan Kesker, Kristina Grapenholm och Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) har till
kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 155 lämnat en motion om att utreda behovet
av lärarassisteneter i grundskolan.
Motionärerna yrkar följande:
Vi föreslår att det utreds om att anställa lärarassistenter i grundskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2018, § 214 att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Barn- och ungdomsnämnden behandlade motionen den 23 april 2019, § 40, med förslaget
att Alingsås kommun deltar aktivt i det regiongemensamma arbetet med att ta fram en
strategi för hur lärarassistenter kan införas och arbetar för verkställighet så snart eventuellt
statsbidrag utbetalas.
Ett av barn- och ungdomsnämndens riktade uppdrag i Alingsås kommuns flerårsstrategi
2019-2021 gäller just att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen för lärare. Om
arbetsbelastningen ska kunna minska, anger nämnden att andra yrkeskategorier kommer
behöva anställas inom skolverksamheten. Det krävs dock att denna nya yrkeskategori får ett
tydligt uppdrag, vilket kräver bland annat dialog med befintlig personal, ledningsgrupper och
de fackliga organisationerna. Barn- och ungdomsnämnden är för närvarande involverad i ett
arbete kring lärarassistenter tillsammans med Göteborgsregionen (GR).
Kommunledningskontoret instämmer med barn- och ungdomsnämndens yttrande, att
Alingsås kommun ska fortsätta att delta aktivt i det regionsgemensamma arbetet kring
lärarassistenter. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen kan anses besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 115, forts
Arbetsutskottet har den 5 juni 2019, § 99 behandlat ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-24
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.503 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om utredning av lärarassistenter i
grundskolan
Ärendebeskrivning
Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) har till
kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 155 lämnat en motion om att utreda behovet
av lärarassisteneter i grundskolan.
Motionärerna yrkar följande:


Vi föreslår att det utreds om att anställa lärarassistenter i grundskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2018, § 214 att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsnämnden behandlade motionen den 23 april 2019, § 40, med förslaget
att Alingsås kommun deltar aktivt i det regiongemensamma arbetet med att ta fram en
strategi för hur lärarassistenter kan införas och arbetar för verkställighet så snart eventuellt
statsbidrag utbetalas.
Ett av barn- och ungdomsnämndens riktade uppdrag i Alingsås kommuns flerårsstrategi
2019-2021 gäller just att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen för lärare. Om
arbetsbelastningen ska kunna minska, anger nämnden att andra yrkeskategorier kommer
behöva anställas inom skolverksamheten. Det krävs dock att denna nya yrkeskategori får ett
tydligt uppdrag, vilket kräver bland annat dialog med befintlig personal, ledningsgrupper och
de fackliga organisationerna. Barn- och ungdomsnämnden är för närvarande involverad i ett
arbete kring lärarassistenter tillsammans med Göteborgsregionen (GR).
Kommunledningskontoret instämmer med barn- och ungdomsnämndens yttrande, att
Alingsås kommun ska fortsätta att delta aktivt i det regionsgemensamma arbetet kring
lärarassistenter. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen kan anses besvarad.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader, utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-24
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 214 2018.503 KS

Motion angående utredning om lärarassistenter i grundskolan - Per
Palm, Jan Kesker, Kristina Grapenholm och Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) har till
kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 1155 lämnat en motion om att utreda behovet
av lärarassisteneter i grundskolan.
Motionärerna yrkar följande
 Vi föreslår att det utreds om att anställa lärarassistenter i grundskolan.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till barn- och ungdomsnämnden.
Expedieras till
BUN
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-09-05

§ 155 2018.503 KS

Motion angående utredning om lärarassistenter i grundskolan - Per
Palm, Jan Kesker, Kristina Grapenholm och Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) lämnar en
motion om att utreda behovet av lärarassisteneter i grundskolan.
Motionärerna yrkar följande
 Vi föreslår att det utreds om att anställa lärarassistenter i grundskolan.
Beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS
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Svar på motion angående
införande av fri entré för
pensionärer på Nolhaga
simhall - Martin Lindberg (V)
10
2019.117 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

§ 116 2019.117 KS

Svar på motion angående införande av fri entré för pensionärer på
Nolhaga simhall - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige inför gratis entré på Nolhaga Parkbad på
vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 februari § 33 remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 23 april 2019, § 64 med förslaget
att motionen ska avstyrkas.
Kultur- och utbildningsnämnden är positiv till motionens intentioner och anser att rörelse är
en viktig del av äldres välmående. Enligt nuvarande taxor för Nolhaga Parkbad, enligt beslut i
dåvarande kultur- och fritidsnämnden den 17 december 2018, § 74, är entrépriset för vuxna
på dagtid 15 kronor lägre än övriga tider, för att uppmuntra framförallt pensionärer att träffas
och motionera. Nämnden bedömer att införandet av fri entré för pensionärer på dagtid skulle
innebära en kostnadsökning på mellan 310 tkr och 500 tkr per år.
Kommunledningskontoret instämmer i kultur- och fritidsnämndens yttrande att motion är en
viktig del för äldres välmående. Kostnaden ryms för närvarande inte inom kultur- och
utbildningsnämndens ram, om inte andra åtgärder vidtas. Kommunledningskontoret föreslår
därmed att motionen bör avslås.
Arbetsutskottet har den 5 juni 2019, § 100 lämnat följande förslag till kommunstyrelsen
för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 116, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Lindberg (V) föreslår att motionen bifalls.
Simon Waern (S) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 116, forts
Anteckning
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Irene Jonsson
(S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna anser att motionens syfte i grunden är eftersträvansvärt, främst utifrån
att tillgängliggöra möjligheten till motion för fler och därmed skapa än bättre förutsättningar
för just äldres hälsa. Huruvida främjandet av ökad användning av simhallen av fler görs bäst
via särskilda satsningar i form av subventionerad entré på en enskild, avgränsad grupp eller
genom ett än mer differentierat avgiftssystem som utöver äldre även inkluderar och på olika
vis gynnar exempelvis barn och unga, är dock värt att fortsatt diskutera. Redan idag arbetar
Parkbadet i linje med det senare. Detta system kan givetvis utvecklas än mer. I dagsläget är
emellertid parkbadets ekonomi osäker utifrån att de endast haft öppet cirka fem månader. En
stabil och förutsägbar ekonomi är en förutsättning om vi vill genomföra förändringar som i sin
tur påverkar Parkbadets intäkter. Eventuella förändringar av avgiftsnivåer bör omhändertas i
samband med kommande flerårsstrategiberedning, då de ekonomiska förutsättningarna för
Parkbadet sannolikt klarnat något.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-24
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.117 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om införandet av fri entré för pensionärer
på Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige inför gratis entré på Nolhaga Parkbad på
vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 februari § 33 remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 23 april 2019, § 64 med förslaget
att motionen ska avstyrkas.
Kultur- och utbildningsnämnden är positiv till motionens intentioner och anser att rörelse är
en viktig del av äldres välmående. Enligt nuvarande taxor för Nolhaga Parkbad, enligt beslut i
dåvarande kultur- och fritidsnämnden den 17 december 2018, § 74, är entrépriset för vuxna
på dagtid 15 kronor lägre än övriga tider, för att uppmuntra framförallt pensionärer att träffas
och motionera. Nämnden bedömer att införandet av fri entré för pensionärer på dagtid skulle
innebära en kostnadsökning på mellan 310 tkr och 500 tkr per år.
Kommunledningskontoret instämmer i kultur- och fritidsnämndens yttrande att motion är en
viktig del för äldres välmående. Kostnaden ryms för närvarande inte inom kultur- och
utbildningsnämndens ram, om inte andra åtgärder vidtas. Kommunledningskontoret föreslår
därmed att motionen bör avslås.
Ekonomisk bedömning
Att införa en fri entré för pensionärer skulle enligt kultur- och utbildningsförvaltningens
beräkningar innebära cirka 400 tkr i minskade intäkter per år. Övriga taxor skulle behöva
höjas för att uppnå samma intäkter som är budgeterat för 2019, alternativt att kultur- och
utbildningsnämnden tilldelas en ökad ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
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Cecilia Knutsson
Stabschef
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Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-24
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2019-04-23

§ 64 2019.185 KUN

Svar på motion angående införande av fri entré för pensionärer på
Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad med följande innehåll:
”231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv. Ur
ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att pensionärer
avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår gemensamma
simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör bli en viktig del
i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som redan har infört
fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 februari § 33 remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden för svar.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 april angett följande:
I likhet med motionären i kommunfullmäktige anser förvaltningen att motion är en viktigt
faktor för att skapa välmående hos äldre. När dåvarande kultur- och fritidsnämnden antog
taxorna för Nolhaga Parkbad, den 17 december 2018 § 74, beslutade nämnden att ha ett
något billigare entrépris dagtid för vuxna vid motionssim samt vid entré till relaxavdelningen.
För motionssim är priset 60 kronor under kl 9-15 jämfört med 75 kronor övriga tider. För
entré till relaxavdelningen är priset 180 kronor under kl 11-15 jämfört med 225 kronor under
övriga tider. Med det lägre priserna under dagtid ville nämnden möjliggöra och uppmuntra
framförallt pensionärer till att träffas och motionera i den nya anläggningen i Nolhaga. Under
dagtid kan förvaltningen erbjuda en kvalitativ anläggning då besöksfrekvensen är lägre.
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Förvaltningen har varit i kontakt med Umeå kommun och Göteborg stad angående deras
erfarenheter av fri badtaxa för pensionärer. I Umeå satsade kommunen på att införa gratis
årskort i kommunens simhallar under 2018 för pensionärer över 75 år. Deras erfarenhet är
att det framförallt är redan aktiva pensionärer som utnyttjat detta. Trots att den tilltänkta
målgruppen gästat simanläggningarna i mindre utsträckning än förväntat innebar beslutet
högre kostnader än vad som budgeterades.
Inom Göteborgs stad har man haft fri taxa för pensionärer över 65 år i kommunala simhallar
under vardagar fram till kl 14. För detta kompenserades Idrotts- och föreningsförvaltningen
med ett högre kommunbidrag. Vid en direkt jämförelse mot Göteborgs stad, som har ca 14
gånger fler invånare än Alingsås, hamnar denna kompensation för ett höjt kommunbidrag
med motsvarande 514 tkr. Då Göteborgs stad inte mätt besöksantalet för pensionärer
specifikt tidigare är en uppskattning att intäkterna minskat med cirka 400 till 500 tkr. Deras
erfarenhet är att möjligheten till gemenskapen bland äldre förbättrats och de bedömer att
satsningen varit framgångsrik ur ett folkhälsoperspektiv.
Förvaltningens egen uppskattning av besökare tillsammans med andra kommuners
erfarenheter innebär att det beräknade intäktsbortfallet för kultur- och utbildningsnämnden
bör hamna mellan 310 tkr till 500 tkr årligen.
Förvaltningens förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och tillstyrker motionen i
det fall en ökad ramtilldelning om cirka 400 tkr tillfaller nämnden.
Arbetsutskottet för Kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat
ärenden den 17 april § 19 och beslutade då att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att:
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och avstyrker motionen
mot bakgrund av tilldelad ekonomisk ram.
Yrkande
Jan Gustafsson (V) och Ann Lindberg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att arbetsutskottets förslag till beslut vunnit bifall.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och avstyrker motionen
mot bakgrund av tilldelad ekonomisk ram.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 33 2019.117 KS

Motion angående införande av fri entré för pensionärer på Nolhaga
simhall - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad med följande innehåll:
231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör
bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som
redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och utbildningsnämnden.
Expedieras till
KUN
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-01-30

§ 15 2019.117 KS

Motion angående införande av fri entré för pensionärer på Nolhaga
simhall - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga
Parkbad med följande innehåll:
231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör
bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som
redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS
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Fri entré på Nolhaga
simhall för pensionärer
2019-01-12

231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt
Pensionsmyndigheten. Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för
att ligga i riskzon för fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa
socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på
Sveriges stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och
längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad
bör bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en
kommun som redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till
14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och
livsvillkor. Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en
bättre hälsa och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en
samlingsplats för våra äldre medborgare där de kan umgås.

Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att
 Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till 14:00 för pensionärer
boende i Alingsås kommun.
Undertecknat,
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, genom

Martin Lindberg (V)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-08-19

§ 134 2019.165 KS

Svar på motion om inrättande av Alingsås miljöpris - Anna Hansson
(MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 41 lämnat motion om
inrättande av Alingsås miljöpris. Motionären yrkar följande:
att Alingsås kommun inrättar ett miljöpris.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2019, § 59 att motionen lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 augusti 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutade den 12 augusti 2002, § 125 att utse en arbetsgrupp med
uppdrag att ta fram förslag på struktur och former för ett kommunalt miljöpris. Efter förslag
från kommunfullmäktiges valda arbetsgrupp, beslutade fullmäktige den 24 september 2003
att ett miljöpris inrättas och delas ut årligen från och med 2004.
Priset finansierades inom ramen för miljöskyddsnämndens befintliga budget. Fullmäktige
beslutade även att fastställa förslag till stadgar.
Alingsås kommuns miljöpris delades ut fram till och med 2012. Året därpå saknades lämplig
kandidat, och priset har inte delats ut sedan dess.
Kommunledningskontoret bedömer att ett miljöpris kan vara ett bra sätt att främja miljöarbete
i Alingsås. Genom att uppmärksamma personer, företag, föreningar eller organisationer som
uträttat en värdefull insats inom miljöområdet, stimuleras miljöarbete i kommunens företag
och hos enskilda kommuninvånare.
Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås kommuns miljöpris ska återinrättas, och att
nya riktlinjer för ett miljöpris ska antas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har den 14 augusti 2019, § 122 lämnat följande förslag till beslut:
1. Motionen bifalls med tillägget att priset ska heta Alingsås kommuns klimat- och miljöpris.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Alingsås kommuns klimat- och
miljöpris.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår att förslag till beslut ändras till följande:
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen anses besvarad.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att återinföra Alingsås kommuns miljöpris.
Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Anna Hansson (MP) och Martin Lindberg (V)
föreslår att Simon Waerns ändringsyrkande bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Simon Waerns m fl
ändringsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Motionen anses besvarad.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att återinföra Alingsås kommuns miljöpris.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-12
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.165 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om inrättande av Alingsås miljöpris
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 41 lämnat motion om
inrättande av Alingsås miljöpris. Motionären yrkar följande:


att Alingsås kommun inrättar ett miljöpris.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2019, § 59 att motionen lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige beslutade den 12 augusti 2002, § 125 att utse en arbetsgrupp med
uppdrag att ta fram förslag på struktur och former för ett kommunalt miljöpris. Efter förslag
från kommunfullmäktiges valda arbetsgrupp, beslutade fullmäktige
den 24 september 2003 att ett miljöpris inrättas och delas ut årligen från och med 2004.
Priset finansierades inom ramen för miljöskyddsnämndens befintliga budget. Fullmäktige
beslutade även att fastställa förslag till stadgar.
Alingsås kommuns miljöpris delades ut fram till och med 2012. Året därpå saknades lämplig
kandidat, och priset har inte delats ut sedan dess.
Kommunledningskontoret bedömer att ett miljöpris kan vara ett bra sätt att främja miljöarbete
i Alingsås. Genom att uppmärksamma personer, företag, föreningar eller organisationer som
uträttat en värdefull insats inom miljöområdet, stimuleras miljöarbete i kommunens företag
och hos enskilda kommuninvånare.
Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås kommuns miljöpris ska återinrättas, och att
nya riktlinjer för ett miljöpris ska antas av kommunfullmäktige.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ökade kostnader för miljöskyddsnämnden. Kostnader för ett miljöpris
bedöms rymmas inom nämndens befintliga ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Alingsås kommuns
miljöpris.
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Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-12
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§ 59 2019.165 KS

Motion om inrättande av Alingsås miljöpris - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 41 lämnat motion om
inrättande av Alingsås miljöpris.
Motionären yrkar:
att Alingsås kommun inrättar ett miljöpris.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavdelningen
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

§ 41 2019.165 KS

Motion om inrättande av Alingsås miljöpris - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar en motion om inrättande av Alingsås miljöpris.
Motionären yrkar:
att Alingsås kommun inrättar ett miljöpris.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige 2019-02-19

Miljöpris
Det är viktigt att goda insatser för miljön och den långsiktigt ekologiska hållbarheten
uppmärksammas. Förebilder och goda exempel kan också stimulera fler personer och organisationer
till ett ökat engagemang.
Vår levnadsmiljö behöver vara hälsosam för människor, växter och djur, oavsett i vilken miljö vi
befinner oss – ute i naturen, inne i staden eller inomhus i någon typ av byggnad.
Utmaningarna avseende ekologisk hållbarhet och vår levnadsmiljö är många. Vår påverkan på de
pågående klimatförändringar behöver bromsas, belastningen av farliga kemikalier och andra gifter
behöver minskas, partikelföroreningarna i luft och vatten behöver minskas, överkonsumtionen av
jordens resurser behöver upphöra, och det ekologiska fotavtrycket minskas, för att nämna några
exempel.
Alingsås kommun kan genom inrättande av ett miljöpris belöna och uppmärksamma personer och
organisationer som har gjort särskilt goda insatser för vår levnadsmiljö och den långsiktigt
ekologiska hållbarheten. Priset kan delas ut vid något speciellt tillfälle, till exempel på
Kommunfullmäktiges sammanträde, Entreprenörsgalan, vid någon större mässa eller annan
aktivitet med publik, som äger rum i Alingsås kommun.
Jag yrkar att :
•

Alingsås kommun inrättar ett miljöpris

Anna Hansson (MP)
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§ 131 2019.474 KS

Budget 2020 och ramar 2021 - 2022 för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Direktionen i Alingsås- och Vårgårda Räddningstjänstförbund beslutade vid sitt sammanträde
den 3 maj 2019, § 11, om förslag till budget 2020 samt ramar 2021-2022 för förbundet.
Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 50 procent av prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Detta motsvarar vid tidpunkten en uppräkning om
1,55% år 2020, 1,55% år 2021 samt 1,5% år 2022. Budgetförslaget innehåller även en
utökning med en tillsvidareanställning av handläggare på samhällsskyddsavdelningen och en
projektanställning på 50% under perioden för byggnation av ny räddningsstation.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av direktionens beslut och gör följande bedömning.
Förbundet har beräknat det totala medlemsbidraget för båda medlemskommunerna. Därefter
har fördelning gjorts utifrån invånarantal per den 31 december 2018. Alingsås kommuns
andel uppgår till 77,89%. Alingsås kommuns del av medlemsbidraget uppgår till 44 086 tkr år
2020, 44 769 tkr år 2021 samt 47 105 tkr år 2022.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2019, § 119.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Budget 2020 samt ramar 2021-2022 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
godkänns.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-23
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.474 KS

Budget 2020 och ramar för 2021-2022 för Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Direktionen i Alingsås- och Vårgårda Räddningstjänstförbund beslutade vid sitt sammanträde
den 3 maj 2019, § 11, om förslag till budget 2020 samt ramar 2021-2022 för förbundet.
Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 50 procent av prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Detta motsvarar vid tidpunkten en uppräkning om 1,55% år
2020, 1,55% år 2021 samt 1,5% år 2022. Budgetförslaget innehåller även en utökning med
en tillsvidareanställning av handläggare på samhällsskyddsavdelningen och en
projektanställning på 50% under perioden för byggnation av ny räddningsstation.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av direktionens beslut och gör följande bedömning.
Förbundet har beräknat det totala medlemsbidraget för båda medlemskommunerna. Därefter
har fördelning gjorts utifrån invånarantal per den 31 december 2018. Alingsås kommuns
andel uppgår till 77,89%. Alingsås kommuns del av medlemsbidraget uppgår till 44 086 tkr år
2020, 44 769 tkr år 2021 samt 47 105 tkr år 2022.
Ekonomisk bedömning
I flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun budgeterades medel för medlemsbidrag till
förbundet. Föreliggande förslag ryms inte inom budgeterade nivåer för år 2020. Det beror
främst på att förslaget från förbundet innefattar personalutökningar. Budgetförslaget från
förbundet överstiger kommunens budgeterade medlemsbidrag med 250 tkr år 2020. Det
högre medlemsbidraget behöver hanteras i flerårsstrategi 2020-2022 för Alingsås kommun.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Budget 2020 samt ramar 2021-2022 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
godkänns.
Beslutet ska skickas till
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Vårgårda kommun och FS 2020-2022.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-07
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2019-05-03

§ 11 2019.009 AVRF

Budget 2020 och ramar 2021 - 2022
Ärendebeskrivning
Förslag till budgetramar har upprättats för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund.
Den ekonomiska budgetramen för förbundets verksamhet har under 2020 räknats upp med
1,55 %. Budgetförslaget innehåller en utökning med en tillsvidareanställning av handläggare
på samhällsskyddsavdelningen och en projektanställning på 50% under perioden för
byggnation av ny räddningsstation.
Ramökningen för verksamheten blir 1,55 % för 2021 och 1,5 % för 2022.
Förslaget utgår från fastställd förbundsordning och det Handlingsprogram till skydd mot
olyckor som idag ligger till grund för verksamheten.
Beslut
Budget 2020 och ramar för 2021 - 2022 godkänns.
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Utdragsbestyrkande

Budget 2020 och ramar 2021 - 2022
Mål och inriktning
Direktionen för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, med respektive
medlemskommun, har antagit Handlingsprogram till skydd mot olyckor för
mandatperioden 2015-2018. I detta handlingsprogram som är gällande även för 2019
finns övergripande mål för räddningstjänstförbundets verksamhet under innevarande
mandatperiod angivna. Ett nytt femårigt handlingsprogram ska antas innan 2019 års
slut för perioden 2020-2024.
Medlemskommunernas driftbidrag fördelas enligt följande, 44 086 tkr utgörs av
Alingsås kommuns bidrag och 12 514 tkr utgörs av Vårgårda kommuns bidrag.
Förbundets totala budgetram 2020 blir 56 600 tkr. De ekonomiska ramarna för
verksamheten 2021 har räknats upp med 1,55 % och 2022 med 1,5 %.
Investeringsbudgeten sträcker sig över perioden 2020-2024.

Resultaträkning
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Budget

Budget

Ram

2019

2020

2021

Ram
2022

6 000
-55 242
-3 996

4 800
-57 040
-3 252

4 800
-57 519
-3 522

4 800
-60 124
-3 850

-53 238

-55 492

-56 241

-59 174

54 456
-632
586

56 600
-500
608

57 477
-619
617

60 476
-656
646

586

608

617

646

Bidrag från medlemskommunerna
Finansnetto
Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Budget 2020 Ram 2021 Ram 2022
3 376
3 984
4 601
608
617
646
3 984
4 601
5 247

Investering
Fordon
Inventarier
Datorer
Larmkläder
Inventarier ny brandstation
Summa

Budget 2020
3 500
900
80
85
0
4 565

Plan 2021
3 850
1 060
120
85
0
5 115

Plan 2022
4 800
980
80
90
1 500
7 450
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Plan 2023
5 300
980
80
85
0
6 445

Plan 2024
900
1 100
80
85
0
2 165

Likviditetsplan
Budget Plan
Plan
(tkr)
2020
2021
2022
Den löpande verksamheten
Årets resultat
608
617
646
Avskrivningar
3 252
3 522
3 850
Justering för ej likvidpåverkande poster
1 942
2 234
2 738
Kassaflöde från den löpande verksamheten
5 802
6 373
7 234

Investeringsverksamheten
Investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 565
-4 565

-5 115
-5 115

-7 450
-7 450

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-1 187
-1 187

0
-1 187
-1 187

0
0
0

50
6 000
6 050

71
6 050
6 122

-216
6 122
5 905

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Räddningstjänstförbundet
Invånarantal per 31 december 2018
Fördelningsprocent baserat på invånarantal
Budget 2020. *Uppräkning 1,55 %
Budget 2019
Uppräkning
Handläggning samhällsskydd
Projektledare ny räddningsstation
Summa
Årligt vinstkrav 1 % av omsättningen
Fördelningsmodell
100 % invånarantal
100 % invånarantal - finansiellt mål
Summa 2020
Ram 2021. *Uppräkning 1,55 %
Budget 2020
Uppräkning

Totalt
52 728
100%

Summa
Årligt vinstkrav 1 % av omsättningen
Fördelningsmodell
100 % invånarantal
100 % invånarantal - finansiellt mål
Summa 2021
Ram 2022. *Uppräkning 1,5 %
Budget 2021
Uppräkning
Hyreshöjning - ny räddningsstation 4:e kvartal

56 860
617

Summa
Årligt vinstkrav 1 % av omsättningen
Fördelningsmodell
100 % invånarantal
100 % invånarantal - finansiellt mål
Summa 2022

59 830
646

Aås
41 070
77,89%

Vga
11 658
22,11%

Aås del
43 612
474
44 086

Vga del
12 380
134
12 514

Aås del
44 288
481
44 769

Vga del
12 572
136
12 708

Aås del
46 601
503
47 105

Vga del
13 228
143
13 371

54 120
839
672
361
55 992
608
55 992
608
56 600
55 992
868

56 860
617
57 477
56 860
853
2 117

59 830
646
60 476
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För att underlätta budgetarbetet då medlemskommunerna har olika budgetprocesser,
beslutades det 2015 i respektive medlemskommuns kommunstyrelse, att den årliga
uppräkningen ska ske enligt uppräkningen av Prisindex Kommunal Verksamhet
(PKV). PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Förbundets presidium
föreslår en förändrad tillämpning av PKV som innebär att den årliga uppräkningen blir
hälften av den procentsats som framräknats för innevarande års PKV. Den årliga
uppräkningen för år 2020 hamnar då på hälften av 3,1 % = 1,55%.
Ytterligare en parameter i budgetramarna för perioden 2020-2022 handlar om att
budgetera med ett finansiellt mål på 1 % av den årliga omsättningen i
Räddningstjänstförbundet. Det finansiella målet har visat sig vara viktigt för
uppbyggnad av ett eget kapital som kan användas då förbundet drabbas av
kostnader kopplade till dyrbara räddningsinsatser.
Personalkostnader
Personalkostnaderna för räddningstjänsten är förhållandevis svårbudgeterade
eftersom det varje år finns en osäkerhet i hur stort antal räddningsinsatser som
kommer att behöva utföras under året. Vid större räddningsinsatser extrainkallas
ledig personal för resursuppbyggnad och uthållighet vid olyckan eller branden.
Ytterligare en faktor som komplicerar är att operativ räddningspersonal som har 30 år
i tjänst varav 25 i utryckande tjänstgöring har möjlighet att ta ut särskild avtalspension
från och med 58 års ålder. De kan också välja att arbeta vidare till 67 års ålder innan
de tar ut sin pension. Denna osäkerhet om när den enskilde tänker lyfta sin pension,
gör det svårt att lägga prognoser på pensionskostnaderna i förbundet. Med bara tre
månaders varsel kan den anställde bestämma sig för att gå i pension.
För att kunna möta samhällsutvecklingen i våra expansiva medlemskommuner
behöver det anställas ytterligare en handläggare på samhällskyddsavdelningen från
och med 2020.
Byggnation av ny räddningsstation kräver att förbundet levererar kompetens och
arbetstid in i projektet, en halvtidstjänst för ändamålet har lagts in i budget 20202022.
Investeringsbudget
Förbundet bedriver en riskfylld och tekniktyngd verksamhet som ställer extrema krav
på arbetsmiljöns utformning. Planeringen för framtida investeringar sker med ett
perspektiv på 20 år för att försöka åstadkomma en jämn kapitalkostnadsfördelning
över åren. Inför kommande budgetperiod redovisas de kommande 5 årens
investeringar. Fokus på investeringar är att hitta utrustning som minimerar riskerna
för skador på personalen och miljön. Arbetsmiljöverket har tydligt angivit krav på att
hitta alternativa och säkra metoder för de allra farligaste momenten, till exempel
arbete på hög höjd, rök- och kemdykning samt utryckningskörning.

Sida 103 av 126

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen fastställer förbundet mål för god ekonomisk
hushållning, vilka omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål som är av
betydelse. De senare specificeras i förbundets verksamhetsplan. Finansiellt mål för
år 2020 är ett positivt resultat på 1% av omsättningen (intäkter + medlemsbidrag).
Utfallet redovisas, utvärderas och bedöms i delårsrapport och årsbokslut.

Sida 104 av 126

Handlingsplan för ökad
valfrihet (LOV) i Alingsås
kommun
13
2019.437 KS

Sida 105 av 126

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-08-19

§ 132 2019.437 KS

Handlingsplan för ökad valfrihet (LOV) i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 om en
övergripande målsättning om valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Delmål sattes att
antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska öka.
Utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för
kommunstyrelsen 2019-2021 åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger
valmöjligheterna inom kommunen. Handlingsplanen ska genomföras under 2019.
Syftet med handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun är att beskriva inom vilka
verksamheter i Alingsås kommun som upphandling enligt LOV kan vara möjlig.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Handlingsplanen är framtagen för att underlätta arbetet med införande av valfrihetssystem i
Alingsås kommun. För att skapa förutsättningar för detta arbete kartlägger handlingsplanen
de juridiska möjligheterna att öka antalet verksamheter med valfrihetssystem i Alingsås
kommun samt hur införande av en verksamhet enligt LOV ska ske steg för steg.
Handlingsplanen anger också inom vilka specifika kommunala tjänster som det är möjligt att
införa valfrihetssystem.
Handlingsplanen föreslår att samtliga berörda förvaltningar ska genomföra en analys av för
vilka tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan införas samt
lämna förslag om dessa till fullmäktige senast under våren 2020. När handlingsplanen följs
blir resultatet en heltäckande utredning av inom vilka av kommunens verksamheter som
valfrihetssystem kan införas och fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till dessa förslag
under hösten 2019 och våren 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2019, § 120.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun antas.
Deltar ej i beslut
Martin Lindberg (V), Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman
(S) och Irene Jonsson (S) deltar inte handläggning och beslut.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-09
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.437 KS

Förslag till handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 om en
övergripande målsättning om valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Delmål sattes att
antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska öka.
Utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för
kommunstyrelsen 2019-2021 åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger
valmöjligheterna inom kommunen. Handlingsplanen ska genomföras under 2019.
Syftet med handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun är att beskriva inom vilka
verksamheter i Alingsås kommun som upphandling enligt LOV kan vara möjlig.
Förvaltningens yttrande
Handlingsplanen är framtagen för att underlätta arbetet med införande av valfrihetssystem i
Alingsås kommun. För att skapa förutsättningar för detta arbete kartlägger handlingsplanen
de juridiska möjligheterna att öka antalet verksamheter med valfrihetssystem i Alingsås
kommun samt hur införande av en verksamhet enligt LOV ska ske steg för steg.
Handlingsplanen anger också inom vilka specifika kommunala tjänster som det är möjligt att
införa valfrihetssystem.
Handlingsplanen föreslår att samtliga berörda förvaltningar ska genomföra en analys av för
vilka tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan införas samt
lämna förslag om dessa till fullmäktige senast under våren 2020. När handlingsplanen följs
blir resultatet en heltäckande utredning av inom vilka av kommunens verksamheter som
valfrihetssystem kan införas och fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till dessa förslag
under hösten 2019 och våren 2020.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser, utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun antas.
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Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, stabschef, kommunjurist, upphandlingsenheten

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-07-09
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Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun
Kartläggning av valmöjligheter enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem

Inledning
Ökad valfrihet och självbestämmande har i flera år varit den politiska viljeinriktningen i
Alingsås kommun. Målsättningen har länge varit att antalet kommunala tjänster som
omfattas av valfrihetssystem ska öka. Kommunfullmäktige har även riktat specifika uppdrag
till nämnder gällande valfrihet, främst till socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 om en
övergripande målsättning om valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Utöver detta sattes
delmål om att antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som
omfattas av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska öka.
Utifrån dessa mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021
åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger valmöjligheterna inom kommunen.
Handlingsplanen ska genomföras under 2019. Syftet med handlingsplanen är att utreda inom
vilka verksamheter i Alingsås kommun som upphandling enligt LOV kan genomföras.
I Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021 åtog sig kommunstyrelsen även att rikta
resurser för att stödja förvaltningarna i att möjliggöra fler införanden av LOV. Denna
handlingsplan omfattar inte detta åtagande.

Allmänt om LOV
LOV gäller sedan januari 2009 och lagen reglerar på vilket sätt och i vilka situationer
upphandlande myndigheter får lov att upphandla ett flertal leverantörer istället för att
utvärdera och endast välja en. LOV är alltså ett alternativ till upphandling enligt lag
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Lagen reglerar vad som ska gälla för den
kommun som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta val av
utförare av stöd-, vård- och omsorgstjänster till brukare eller patienter. En av de viktigaste
avsikterna med LOV är, enligt propositionen, att det ska ske en maktförskjutning från politiker
till medborgare. Denna förskjutning antas leda till högre kvalitet på de erbjudna tjänsterna.
Med valfrihetssystem avses att en enskild har rätt att själv, bland de leverantörer som
myndigheten har upphandlat och tecknat avtal med, välja vilken leverantör som ska utföra
den aktuella tjänsten.
Lagen bygger på de grundläggande EU-rättsliga principerna inom upphandlingsområdet;
konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet, likabehandling och proportionalitet.
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Lagen är endast tillämplig för vissa specifika tjänster inom hälsovård och socialtjänst. Nedan
följer en uppräkning av de aktuella tjänster inom kommunen där införande av
valfrihetssystem tillåts.

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Kategori

Hälso- och
sjukvård samt
socialvård
Socialvård och
tillhörande tjänster
Socialt arbete
Social omsorg med
inkvartering
Äldreomsorg
Social omsorg för
handikappade
Socialvård utan
inkvartering
Tjänster för dagcentrer
Barnomsorg inom förskola
Dagvård för
handikappade barn och
ungdomar
Hemkörning av varor
Vägledning och
rådgivning
Vägledning
Rådgivning
Familjeplanering
Annan omsorg än den
som tillhandahålls av
boendeinstitutioner
Rehabiliteringstjänster
Yrkesrehabilitering
Socialvård
Kommunal hälso- och
sjukvård

Kartläggning av valfrihetssystem i Alingsås kommun
Kommunfullmäktige har fattat två beslut om införande av valfrihetssystem i Alingsås
kommun. I samband med ikraftträdandet av LOV beslutades den 27 maj 2009, § 123, att
lagen ska tillämpas inom hemtjänstverksamhet samt för delegerade hälso- och
sjukvårdstjänster. Den 12 december 2012, § 202, beslutades att ge dåvarande vård- och
äldreomsorgsnämnden tillåtelse att införa valfrihetssystem för särskilda boendeformer för
äldre.
Utöver dessa specifika beslut har även ett antal flerårsstrategier innehållit riktade uppdrag till
vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden att införa och utveckla valfrihetssystem, till
exempel 2014-2016 och 2018-2020. Vid sökning på Alingsås kommun i Valfrihetswebben
ges dock bara en träff; hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård.
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Hur införs ett valfrihetssystem?
Ett beslut om att införa ett valfrihetssystem för en viss verksamhet eller tjänst ska fattas av
kommunfullmäktige eftersom det anses vara ett principiellt viktigt beslut. Varje nämnd kan
dock själva initiera frågan och fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
att införa valfrihetssystem för en specifik tjänst.

1. Utredning
Det första steget vid införande av valfrihetssystem är att genomföra en utredning av
vilka verksamheter och tjänster som ska omfattas. Det bör även övervägas hur
införandet ska ske, stegvis eller på en och samma gång. En viktig aspekt att ta med i
bedömningen kan vara inom vilka områden ett utbud av leverantörer kan förväntas
uppstå.

2. Förhandling enligt 11 § MBL
När beredningen är klar ska förslaget till beslut förhandlas enligt 11 § lag (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet. Detta ska ske innan kommunfullmäktige fattar
beslut i frågan.

3. Beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fattar beslut om för vilka verksamheter eller tjänster
valfrihetssystem ska införas, samt vilken nämnd som ska ansvara för systemet.
Ansvarsfördelning samt vad som ingår i det specifika valfrihetssystemet ska
definieras i aktuellt reglemente.

4. Upphandling påbörjas
När det politiska beslutet att införa valfrihetssystem för ett visst verksamhetsområde
har fattats av kommunfullmäktige ska själva upphandlingen påbörjas. Första steget i
upphandlingen är att formulera de villkor i förfrågningsunderlaget som en leverantör
ska uppfylla för att bli godkänd. I denna del kan vägledning tas från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) samt upphandlingsenheten på
kommunledningskontoret.
Förfrågningsunderlaget ska ange inom vilken tid beslut om godkännande kommer att
fattas. Leverantör är bunden av sin ansökan under denna tid.
Värdet på tjänsten ska bestämmas, det vill säga den ersättning som leverantörerna
kommer att få. Alla leverantörer ska få samma ersättning, även kommunen själv om
kommunen är en av leverantörerna. Det är viktigt att samtliga kostnader som
ersättningen omfattar anges.

5. Annonsera förfrågningsunderlaget på Valfrihetswebben
När förfrågningsunderlaget är klart ska det annonseras på Valfrihetswebben, som är
en nationell databas för annonseringar av LOV-upphandlingar. Annonsering i
Valfrihetswebben är obligatoriskt. Om inte detta steg genomförs korrekt finns det en
risk för att upphandlingen anses som en otillåten direktupphandling.
Ansökan ska vara publicerad löpande, gälla tills vidare och något sista datum för att
inkomma med ansökan ska inte anges.
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Annonsen måste även innehålla viss information såsom kvalificeringskrav, ersättning,
avtalsvillkor, hur lång tid det kan ta som längst innan kommunen ger besked samt på
vilket sätt ansökan ska ges in. Ansökan får lämnas in i vilken skriftlig form som helst.
En viktig skillnad mot upphandling enligt LOU är att en ansökan enligt LOV inte
omfattas av absolut anbudssekretess.
Observera även att kommunen själv kan lämna anbud i en upphandling enligt LOV
och att det då måste det vara annan avdelning som fattar beslut om godkännande än
den avdelning som har lämnat anbud.

6. Beslut om godkännande av leverantörer
Inom den tidsgräns som har angivits i förfrågningsunderlaget ska beslut om
godkännande av leverantörer fattas. Detta beslut ska fattas av respektive nämnd,
men kan delegeras till tjänsteperson. Alla leverantörer som uppfyller ställda krav ska
godkännas. Det är inte tillåtet att begränsa antalet leverantörer.
De beslut som fattas ska vara skriftliga och dokumenterade och ange vilka
leverantörer som godkänns och inte.
Avslagsbeslut måste innehålla upplysning om att leverantören i fråga har rätt att
begära rättelse. I vissa fall får en leverantör lov att uteslutas från upphandlingen,
sådana fall kan exempelvis vara om leverantören går i konkurs, vissa brottsdomar
eller skattefusk. Se mer information angående detta i 7 kap. 1 § LOV.

7. Teckna avtal med godkända leverantörer
Avtal ska tecknas med samtliga leverantörer som godkänns. Detta ska ske utan
dröjsmål från tilldelning. Avtal kan därför med fördel skickas till leverantör tillsammans
med beslutet om godkännande. Även avtalstecknande sköts av den ansvariga
nämnden, förslagsvis genom delegation till lämplig tjänsteperson. Det är även
nämnden som häver eller säger upp ett tecknat avtal.

8. Lämna information till berörda brukare
När samtliga avtal har tecknats ska information lämnas till berörda brukare om vilka
leverantörer som finns att välja mellan. Detta ska göras både generellt, till exempel
på hemsidan, och individuellt i enskilda möten.
Ansökningar från enskilda brukare om de aktuella tjänsterna ska sedan hanteras och
beviljas i vanlig ordning. Även detta ansvarar respektive nämnd för genom
delegation.
I de fall en enskild inte kan eller vill välja utförare av tjänsten själv ska det finnas en
rutin för hur ett konkurrensneutralt val görs av nämnden i fråga. Det ska vara känt i
förväg hur detta val går till. Om endast en leverantör utgör det konkurrensneutrala
valet krävs ett förfarande enligt LOU för detta.

9. Upphörande av valfrihetssystem
Slutligen, för att ett valfrihetssystem ska upphöra måste ett nytt beslut om detta fattas
av kommunfullmäktige. Därefter ska nämnden säga upp de berörda avtalen i enlighet
med villkor i avtalen.
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Slutsatser
Kartläggningen visar att det finns ett stort utrymme för att utöka antalet verksamheter med
valfrihetssystem i Alingsås kommun. Totalt har beslut fattats om två specifika verksamheter
för vilka valfrihetssystem ska införas. Det är dock bara en av dessa som i dagsläget
annonseras på Valfrihetswebben.
Samtliga nämnder som tillhandhåller tjänster som omfattas av möjligheten till upphandling
enligt LOV bör under hösten 2019 utreda möjligheterna att införa valfrihetssystem inom sina
respektive verksamhetsområden i enlighet med denna handlingsplan. Nämnderna bör
därefter under hösten 2019, och absolut senast i mars 2020, föreslå kommunfullmäktige att
fatta beslut om inom vilka specifika verksamheter och tjänster valfrihetssystem ska införas.
Kommunfullmäktige bör kunna fatta beslut om detta under hösten 2019 och våren 2020.
Upphandlingarna kan därefter påbörjas under våren 2020.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-08-19

§ 133 2019.438 KS

Policy mot korruption i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 mars 2019, § 52 p.2, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer mot mutor, korruption och jäv.
Syftet med att anta en policy mot korruption är att tydliggöra kommunens nolltolerans mot
korruption samt fastställa grundprinciper för det fortsatta arbetet mot korruption.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juli 2019 lämnat följande yttrande:
All offentlig verksamhet i Sverige lyder under objektivitetsprincipen vilken syftar till att
upprätthålla förtroendet för offentlig förvaltning. Förtroendet för Alingsås kommun bygger på
att medborgarna uppfattar vår verksamhet som korrekt och rättssäker, och att vi som
förtroendevalda eller anställda inte låter oss påverkas av ovidkommande hänsyn i vår
tjänsteutövning. Korruption, eller misstanke om korruption, skadar allvarligt förtroendet för
kommunen.
För att samordna arbetet mot korruption samt tydliggöra kommunens hållning i frågor
gällande korruption bör en policy antas. Policyn kompletteras sedan med detaljerade
styrdokument som syftar till att konkret stödja arbetet mot korruption i organisationen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2019, § 121.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-08-19

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 133, forts
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg i förslag till policy:
Under rubriken "Omfattning" läggs "kommunfullmäktige" och "uppdragstagare" till.
Daniel Filipsson (M) föreslår att Anna Hanssons tilläggsförslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anna Hanssons m fl
tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till policy mot korruption inom Alingsås kommun antas med följande tillägg:
under rubriken "Omfattning" läggs "kommunfullmäktige" och "uppdragstagare" till.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-03
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.438 KS

Policy mot korruption
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 mars 2019, § 52 p.2, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer mot mutor, korruption och jäv.
Syftet med att anta en policy mot korruption är att tydliggöra kommunens nolltolerans mot
korruption samt fastställa grundprinciper för det fortsatta arbetet mot korruption.

Förvaltningens yttrande
All offentlig verksamhet i Sverige lyder under objektivitetsprincipen vilken syftar till att
upprätthålla förtroendet för offentlig förvaltning. Förtroendet för Alingsås kommun bygger på
att medborgarna uppfattar vår verksamhet som korrekt och rättssäker, och att vi som
förtroendevalda eller anställda inte låter oss påverkas av ovidkommande hänsyn i vår
tjänsteutövning. Korruption, eller misstanke om korruption, skadar allvarligt förtroendet för
kommunen.
För att samordna arbetet mot korruption samt tydliggöra kommunens hållning i frågor
gällande korruption bör en policy antas. Policyn kompletteras sedan med detaljerade
styrdokument som syftar till att konkret stödja arbetet mot korruption i organisationen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till policy mot korruption inom Alingsås kommun antas.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-07-03

Malin Lindholm
KommunjuristCecilia Knutsson,
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Policy mot korruption inom Alingsås kommun
Antagen av kommunfullmäktige i Alingsås kommun den xx, § xx
Inledning
All offentlig verksamhet i Sverige lyder under objektivitetsprincipen vilken syftar till att
upprätthålla förtroendet för den offentliga förvaltningen. Förtroendet till Alingsås kommun
bygger på att medborgarna uppfattar dess verksamhet som korrekt och rättsäker, och dess
förtroendevalda och anställda som sakliga och opartiska. Korruption ger därmed inte bara
ekonomiska konsekvenser utan påverkar även kommunens legitimitet. Syftet med denna policy
är därför att stärka och tydliggöra kommunens nolltolerans och arbete mot korruption.
Omfattning
Denna policy omfattar alla förtroendevalda i kommunfullmäktige samt alla förtroendevalda,
anställda och uppdragstagare i kommunstyrelsen, samtliga nämnder, förvaltningar, kommunala
bolag och styrelser i Alingsås kommun.
Definitioner
Korruption är all form av otillbörligt utnyttjande av offentlig makt för att uppnå privata fördelar.
Korruption kan alltså röra sig både om att en befattningshavare påverkas utifrån och att en
befattningshavare agerar själv utifrån sina privata intressen. I begreppet korruption inbegrips
alltså inte bara mutbrott utan även till exempel förskingring, trolöshet mot huvudman och
bedrägerier.
I kommunallagen finns även ett antal jävsregler som reglerar när en befattningshavare måste
avstå från att delta i en viss handläggning. Jävsreglerna är till för att upprätthålla
objektivitetsprincipen och förtroendet för den offentliga förvaltningen, och i förlängningen
minska riskerna för korruption.
Vidare finns i lagen om offentlig anställning regler om bisysslor, som bland annat syftar till att
minska riskerna för jäv och främja förtroendet för den offentliga förvaltningen. Av naturliga skäl
gäller den dock inte förtroendevalda vars ansvar utkrävs på demokratisk väg.
Allmänna handlingsregler
Förtroendevalda och anställda i Alingsås kommun verkar på kommunmedborgarnas uppdrag
och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.
Förtroendevalda och anställda ska handla på ett sådant sätt att det inte kan misstänkas att de
påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete. I detta ligger att gåvor eller
andra otillbörliga förmåner inte ska tas emot eller ges i samband med tjänsteutövning.
I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas att det inte kan förekomma risk för att
företrädare för kommunen gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta.
I samband med myndighetsutövning och upphandling och/eller inköp råder s.k. nolltolerans
vilket innebär att den som är förtroendevald, anställd, uppdragstagare eller har annan
anknytning till kommunens verksamhet inte i något avseende eller i någon situation skall ge
eller motta någon förmån vare sig det i rättslig mening är att betrakta som muta eller inte.
Förtroendevalda och anställda får inte missbruka sin position eller låta privata relationer
påverka utförandet av sitt arbete.
Förtroendevalda och anställda får inte ha bisysslor som kan minska kommunens trovärdighet.
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Styrdokument
Tydliga styrdokument är en förutsättning för att undvika korruption. Luckor och otydligheter i
regelverken innebär inte bara en möjlighet till korrupt beteende utan försvårar också uppföljning
och kontroll av verksamheterna, och därmed också möjligheterna att upptäcka korruption. Det
är därför viktigt att samtliga beslutade styrdokument är tydliga, väl uppdaterade och kända inom
organisationer.
Kommunstyrelsen och nämnder ansvarar inom respektive verksamhetsområde för att de
styrdokument som tillämpas är uppdaterade och ändamålsenliga. Kommunstyrelsen ska leda
och samordna arbetet med kommunövergripande styrdokument.
Utbildning
Kommunstyrelsen ansvarar för att behovet av utbildning i frågor om korruption, jäv och
bisysslor tillgodoses inom kommunen för både förtroendevalda och anställda.
Intern kontroll
Den interna kontrollen är ett viktigt verktyg i arbetet mot korruption och ska syfta till en effektiv
verksamhet, en tillförlitlig rapportering om kommunens verksamheter och ekonomi samt att
kommunen följer lagar och regler.
Revidering
Denna policy ska fastställas på nytt vid varje mandatperiod, samt revideras vid behov.
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige 2019-08-02

Utlys Klimatnödläge i Alingsås kommun
För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs
genomgripande krisåtgärder i mycket stor omfattning.
I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala genomsnittliga
temperaturökningen, som nu ligger runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader.
Om inte världens nationer tar större krafttag för att lösa klimatkrisen inom det närmsta
årtiondet är risken stor att avgörande brytpunkter, så kallade tipping points, där utvecklingen
blir utom människans kontroll, nås. En massdöd av arter, 100-miljontals människor på flykt
och en hotad matproduktion är några av följderna av ett varmare klimat. En mycket
omfattande förödelse pågår redan nu till följd av den pågående klimatkrisen.
Kommunerna behöver ta sitt ansvar och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när
det gäller att nå en global krislösning för klimatet. Ett stort antal lokala myndigheter i världen
har redan utlyst klimatnödläge.
Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. Det krävs stora uppoffringar för
att mobilisera samhället, men förändringarna kan också göra människors liv bättre.
Klimatkrisen innebär en möjlighet att skapa en värld som är ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbart och som inte hotar att förstöra planeten.
Vi yrkar att Alingsås kommun:
1. Gör ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett
Klimatnödläge.
2. Tar ställning för att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande
åtgärder på lokal nivå.
3. Beslutar att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala
uppvärmningsmålet inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.
4. Skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens
strategiska arbete.
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioriterar att påverka andra
kommuner och andra politiska och beslutande forum till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioritera att samarbeta med
andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta
kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning.
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare
om klimatnödläget och att samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
Anna Hansson (MP)
Christian Wiberg (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna MP)
Övriga ordinarie Kommunfullmäktigeledamöter och tjänstgörande ersättare som önskar skriva
på (alla partier välkomna) kan göra det här:
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Till Alingsås kommunfullmäktige

MOTION
Uppvaktning av SM-vinnare
Alingsås kommun har tidigare, under ett antal perioder,
uppvaktat SM-vinnare (och högre) en gång årligen. Dessa har
på olika sätt gjort PR för kommunen och de berörda har
uppskattat kommunens uppmärksamhet. Det har gällt
personer

som

tävlar

för

en

alingsåsklubb

och

alla

åldersgrupper. Vid stickprovskontroller av andra kommuner så
finns det ingen som inte på något sätt premierar sina vinnare.
Senaste

riktlinjerna

för

premiering

av

SM-vinnare

behandlades av Kultur- och fritidsnämnden den 9 december
2003. De senaste åren har någon uppvaktning ej skett.
Vi föreslår därför att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att
uppvakta Svenska mästare (och högre) enligt ovan.

Alingsås 2019-08-12
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P-G Björkman (S) Birgitta Larsson (S) Simon Waern (S)
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