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Inledning 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit detta mål- och inriktningsdokument 
för 2020, med utgångspunkt i den långsiktiga visionen samt strategin för omställning, 
och med hänsyn till regionfullmäktiges budget för 2020. I Mål och inriktning 2020 
formulerar nämnden uppdrag och aktiviteter som ska bidra till att syftet uppnås. 

 
Nämndens verksamhet och resultat följs upp löpande under året, i såväl skriftlig form 
som dialog. Den slutliga uppföljningen av nämndens mål och avtal redovisas årligen 
och ligger till grund för kommande års mål- och inriktningsdokument. 

 

Vision Västra Götaland – Det goda livet 
 
Regionfullmäktige antog 2005 ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”, en långsiktig 
vision och grund för fortsatt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Ett centralt inslag i 
visionen är en god hälsa. Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och likvärdig, och ges 
först till de som har störst behov. Denna inriktning syftar till att skapa en god hälsa och 
att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Arbetet med att förebygga 
ohälsa ges hög prioritet. 

I Vision Västra Götaland – Det goda livet finns fyra perspektiv som ska genomsyra alla 
insatser – den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering. 

 
De fokusområden i visionen som berör hälso- och sjukvårdsnämnderna är En god hälsa, 
Jämlikhet och jämställdhet i hälso- och sjukvården samt möta behoven hos barn och unga. 

 
Kraven och förväntningarna på hälso- och sjukvården ökar, och det finns behov av att 
utveckla nya strategier för att komma till rätta med aktuella problem som 
tillgänglighetsbrister och bristande samordning. För att vården ska fungera för hela 
befolkningen behöver samarbetet mellan äldreomsorg, primärvård och sjukhusvård 
utvecklas och fördjupas. 

 

Strategi för omställning av vården 
 

Maj 2017, antog regionfullmäktige en strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen. Det övergripande målet för hälso- och 
sjukvården i Västra Götalandsregionen är en god hälsa i befolkningen. Regionen ska 
erbjuda en jämlik, sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med 
högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens 
behov och erfarenheter. För att nå målet krävs en omställning av vården för att 
bättre möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga 
resurserna. Vården behöver effektiviseras och digitala vårdtjänster utvecklas. 
Digitaliseringen berör hela hälso- och sjukvården och förutsätter nya arbetssätt. 
 
 
Omställningen av vården i Västra Götalandsregionen delas in i fem övergripande 
områden: 
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- Utveckla den nära vården 

- Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet 

- Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

- Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

- Barnuppdraget1
 

 
 
Inom södra hälso- och sjukvårdsnämndens område håller den sjukvård som bedrivs god 
medicinsk kvalitet, men brister i tillgänglighet och samordning. Den nära vården 
behöver förstärkas, så att mer vård kan bedrivas utanför de stora sjukhusen i samverkan 
med andra vårdaktörer och vårdnivåer. Just nu pågår ett fördjupat samarbete för 
utveckling av Skene lasarett till ett Närvårdscentrum. Primärvården är för närvarande 
inte tillräckligt rustad för att utgöra basen som står för samordning och kontinuitet i 
vården. 
 
 

1Arbete pågår inom Västra Götalandsregionen med att ta fram en utvecklingsplan för 
barn och ungas hälso- och sjukvård. 
 

Prioriterade mål 
I Västra Götalandsregionens budget för 2020 har regionfullmäktige fastställt tio 
prioriterade mål inklusive fokusområden, varav fyra berör hälso- och 
sjukvårdsnämndernas verksamhet: 

- Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

- Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka liksom verksamhetens 
användning av digitala lösningar 

- Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 

- Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer 
med psykisk sjukdom 

 
Utöver dessa har varje nämnd möjlighet att fastställa ett eget mål inklusive 
fokusområden. För södra hälso- och sjukvårdsnämnden gäller: 

- Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 
 

 
Fokusområden 
För varje prioriterat mål har regionfullmäktige fastställt fokusområden, som delvis också 
är formulerade som mål och som syftar till att nå en högre konkretionsnivå: 

 
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 
- Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning 

Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chefer 

- Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser 
Förbättra samverkan mellan VGR och kommunerna för att minska antalet överbeläggningar 
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Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamheternas 
användning av digitala lösningar 
- Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och artificiell intelligens, 

förbättra diagnostik och ökad patientsäkerhet 
 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
- Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska premieras 
- Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling 

 
Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer 
med psykisk sjukdom 

- Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
 
 

Behovsgrupper 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har valt att fokusera på följande grupper: 
 

 Barn och unga med särskilt fokus på psykisk ohälsa och sjukdom 
 Mest sjuka äldre 
 Personer med funktionsnedsättning



Mål och inriktning 2020, södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 5  

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras (fullmäktigemål)  

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, 
inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, är att erbjuda en sammanhållen 
och tillgänglig hälso- och sjukvård, som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet, 
och som alltid utgår från den enskilda patientens behov och erfarenheter. Detta ska i 
ett längre perspektiv förebygga sjukdom och minska behovet av vårdinsatser och 
lidande hos patienten, samtidigt som samhällets resurser används på mest effektiva 
sätt. Det innebär att lagstiftning samt nationellt och regionalt antagna riktlinjer gäller 
för och följs av de verksamheter som hälso- och sjukvårdsnämnden beställer eller 
påverkar på annat sätt. 

 
Patienterna ska inte drabbas av vårdskador, och avvikelser och risker i vården ska 
fortlöpande följas upp. Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt 
riskförebyggande arbete. Vården ska ges med respekt, bra bemötande och med 
lyhördhet för individens specifika behov. 

 
För att klara såväl dagens som framtidens hälso- och sjukvård krävs att samarbetet 
mellan kommun, primärvård och sjukhusvård utvecklas och fördjupas. Utvecklingen 
ska omfatta allt från hälsofrämjande, förebyggande insatser och tidig upptäckt av 
sjukdom, till omvårdnad och rehabilitering. Invånarnas tillgång till hälso- och 
sjukvård med bra tillgänglighet och god kvalitet måste säkerställas. 
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Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 
(fullmäktigemål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Detaljstyrning av 
hälso- och 
sjukvården ska 
ersättas av 
tillitsstyrning 

Mer ansvar, makt 
och befogenheter 
ska decentraliseras 
till första linjens 
chefer 

Tillskapa fler 
tillgängliga 
vårdplatser 

Förbättra 
samverkan mellan 
VGR och kommun 
för att minska 
antalet 
överbeläggningar 

 Minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner 
 

 Minska antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter 
 

 Vara en aktiv part i utvecklingen av en sammanhållen vårdkedja 
inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

 
 Inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg vara en aktiv 

part för att säkerställa att mobila hemsjukvårdsläkare och mobila 
närsjukvårdsteam fungerar som avsett och säkerställa att arbetet 
med att upprätta samordnad individuell plan (SIP) implementeras 
fullt ut 
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Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom 
verksamhetens användning av digitala lösningar (fullmäktigemål)  

En av de viktigaste utmaningarna inom hälso- och sjukvården är att skapa en väl 
fungerande och integrerad informationsmiljö. Digitaliseringen berör hela hälso- och 
sjukvården, och omställningen förutsätter nya arbetssätt. Den moderniserade 
informationsmiljön utgör en viktig faktor för att åstadkomma en jämlik, kunskapsbaserad 
och personcentrerad vård, hälsoförbättringar och ökad effektivitet genom bättre 
beslutsstöd för medarbetare samt förutsättningar för kommunikation mellan vården och 
patienten. 

 
Den ökade digitaliseringen påverkar alla områden i samhället, och invånarnas 
förväntningar på hur moderna organisationer möter och interagerar med omvärlden 
ökar. Digitaliseringens möjligheter ska användas för att ge invånarna en trygg och säker 
vård som skapar värde, ökar delaktigheten samt ger medarbetarna en attraktivare 
arbetsplats. Exempel på digitala vårdtjänster som ska prioriteras är digitala vårdmöten, 
egenmonitorering och webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

 
Nya digitala vårdformer och tjänster ska utvecklas och implementeras. 

 
 
 

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens 
användning av digitala vårdformer (fullmäktigemål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Öka takten i 
implementeringen 
av digitala 
lösningar och 
artificiell 
intelligens, för 
bättre diagnostik 
och ökad 
patientsäkerhet 

 Öka tillgängligheten till internetbaserad stöd och behandling

Fokusområde: iKBT = KBT på nätet 
 

 Antalet vårdgivare som infört lösningen digitala vårdmöten ska öka
 

 Användandet av digitala monitoreringsmetoder ska öka 



Mål och inriktning 2020, södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 8  

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
(fullmäktigemål)  

God tillgång till hälso- och sjukvården är en mycket prioriterad fråga. Behovet av 
hälso- och sjukvård styrs av invånarnas hälsoläge, men också av vårdens 
tillgänglighet. Prognosen visar på ett ökat behov av primärvård och specialiserad 
öppenvård. Alla invånare ska få den akuta och den planerade vård de behöver i rätt 
tid, men många patienter och invånare upplever idag brister i tillgänglighet, 
bemötande och service. För att komma till rätta med detta måste en väl fungerande 
primärvård vara den naturliga första kontakten för den som behöver söka vård. 

 
Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. I den nära vården ingår vård inom 
primärvården, tandvården eller i patientens hem samt öppen specialiserad vård utanför 
de stora akutsjukhusen, på specialiserade närsjukvårdscentrum, mindre sjukhus, på 
distans eller andra öppna vårdformer. 1177 via telefon eller web ska vara den enkla 
vägen in i vården och kunna erbjuda ett utökat utbud av tjänster. 

 
För att få en bättre kontinuitet för den vårdsökande bör en fast vårdkontakt etableras. Detta 
är viktigt framför allt för de som har komplicerade sjukdomstillstånd, som långvarigt sjuka 
barn och barn med funktionshinder, samt för de äldre som besöker vården ofta. 

 
En patient ska inte behöva känna av organisatoriska gränser där vård fördröjs på grund 
av att olika vårdnivåer tvistar om vem som bär ansvaret. För ett mer ordnat 
omhändertagande för patienter som är i behov av både sjukhusvård och kommunal 
hälso- och sjukhusvård, måste fler samordnade individuella planer (SIP) upprättas. 
Inte minst är det ett viktigt verktyg när patienter som anses medicinskt 
färdigbehandlade ska omhändertas av den kommunala hälso- och sjukvården. 

 
Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer under 75 år, och den näst vanligaste 
dödsorsaken i hela befolkningen efter hjärt-kärlsjukdomar. Cancer är vanligast bland 
äldre och cirka två tredjedelar är över 65 år när diagnos ställs. Tack vare intensiv 
forskning har cancervården gjort stora framsteg, och personer med allvarliga 
sjukdomar överlever idag längre. 
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Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka (fullmäktigemål) 

Fokusområden Aktiviteter 

Vårdcentraler som 
kan erbjuda sina 
patienter en fast 
läkarkontakt ska 
premieras 

 
Stärka 
tillgängligheten 
och korta 
väntetiderna för 
både förstabesök 
och behandling 

 Följa upp väntetider för första besök och behandling enligt 
vårdgarantin. 

Fokusområden: misstanke om cancersjukdom hos barn respektive 
vuxna, barn- och ungdomspsykiatri, gynekologi 

 
 Antalet medicinskt färdigbehandlade som är kvar på sjukhus ska vara 

på en låg nivå. 
 

 Följa upp att utförarna arbetar i enlighet med regionala 
medicinska riktlinjer. 

Fokusområden: diabetes, hjärtsjukdom, läkemedelsgenomgångar,  
munhälsobedömningar hos äldre med omfattande vårdbehov. 
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Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till 
vård för personer med psykisk sjukdom (fullmäktigemål)  

Psykisk ohälsa räknas i dag som ett av de stora folkhälsoproblemen. Det finns ett 
samband mellan psykisk ohälsa och socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, låg 
medelinkomst och utbildningsnivå, vilket gör arbetet för bättre psykisk hälsa till en av 
hörnstenarna i en jämlik hälsa i befolkningen. 

 
Psykisk ohälsa omfattar allt från brist på psykiskt välbefinnande till psykisk sjukdom. 
Detta innebär att det finns olika behov av stöd, hjälp och behandling beroende på hur 
allvarlig ohälsan är. Principen om stegvisa vårdinsatser är viktig, och det är av stor 
betydelse att alla vårdnivåer fullföljer det uppdrag och ger den behandling som anges i 
nationella och regionala riktlinjer. 

 
Vårdcentraler inom Vårdval vårdcentral ska ha kompetens och kapacitet att ge 
mer evidensbaserad psykologisk behandling. Genom att arbeta med första linjens 
vård för psykisk ohälsa avlastas den psykiatriska specialistvården, och ger därmed 
möjlighet till förbättrad vård för patienter med behov av specialistvård. 

 
De regionala utvecklingsplanerna för vuxen- respektive barn- och ungdomspsykiatri 
som regionfullmäktige fattat beslut om, gäller som styrdokument för specialistpsykiatrin 
i Västra Götalandsregionen. Ett centralt område är att säkerställa att tidigare 
vårdinsatser och kunskaper inte går förlorade i övergången från barn- och 
ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri. 

 
 
 

Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagandet av personer med psykisk 
sjukdom ska förbättras (fullmäktigemål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Öka 
tillgängligheten 
och korta 
väntetiderna för 
barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa 

 Verksamheten ska utvecklas enligt regional utvecklingsplan för 
barn och unga 

Fokusområde: användandet av evidensbaserade insatser för barn 
och unga med psykisk ohälsa, införandet av iKBT, insatsutbudet i 
form av gruppinsatser ska öka. 

 
 Minska kötider för psykiatrisk vård för barn och unga 

 
 Arbeta för att en MiniMaria-mottagning etableras 

 
 Utreda möjligheten att utöka antalet vårdcentraler med särskilt 

uppdrag kring psykisk hälsa för barn och unga 
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Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska (nämndmål)  

Hälsoläget bland befolkningen i Västra Götaland är i huvudsak bra och den 
förväntade medellivslängden ökar. Samtidigt kan i södra hälso- och 
sjukvårdsnämndens område uppmärksammas en högre andel dagligrökare, personer 
med fetma samt personer med högt blodtryck än genomsnittet i regionen. Andelen 
dagligrökare minskar successivt, men andelen stillasittande och personer med dåliga 
kostvanor är i stort oförändrat. Andelen personer med fetma har ökat påtagligt. 
Andelen personer med strokediagnos är bland de högsta i regionen och även personer 
som får en cancerdiagnos är högre än genomsnittet. Andelen som uppger nedsatt 
psykiskt välbefinnande är lägre i nämndområdet jämfört med övriga HSN-områden. 
Skillnaderna i hälsa motverkar möjligheten för alla invånare att leva det goda livet, 
och utgör dessutom ett hinder för en framgångsrik integrationsprocess. 

 
I nämndens uppdrag ingår att verka för en bättre folkhälsa i samarbete med andra 
samhällsaktörer. Uppdraget gäller befolkningen i alla åldersgrupper. Genom tidiga 
och förebyggande åtgärder mot ohälsa och sjukdom ökar förutsättningarna för att 
alla ska få en god hälsa, och därmed undvika marginalisering och onödig ohälsa i 
delar av befolkningen. En viktig del i detta arbete är de tidiga hembesök som 
barnavårdscentralerna ska erbjuda alla förstagångsföräldrar. 

 
Nedsatt hälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än 
bland den övriga befolkningen. En stor del av ohälsan hör samman med kända 
bestämningsfaktorer såsom brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering 
och brist på tillgänglighet.  

 
Hög kompetens bland medarbetarna, nya läkemedel, kirurgiska tekniker och 
diagnostiska undersökningar har betytt mycket för att förbättra vården för många 
patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar, men fortfarande finns skillnader 
som till exempel beror på var man bor eller hur gammal man är. Medicinskt 
omotiverade skillnader i vården mellan olika individer eller grupper ska inte 
förekomma. 

 
Hälso- och sjukvården ska utformas så att de organisatoriska och administrativa 
gränserna minimeras. För att den nära vården ska fungera för hela befolkningen krävs 
ett nära samarbete mellan nämndområdets kommuner, primärvård och sjukhusvård. 
Det innebär också samverkan och dialog med folkhälsoråd, pensionärsråd och 
patientföreningar. Särskilt fokus riktas till äldre personer med omfattande behov av 
vård och omsorg. 
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Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska (nämndmål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Prioritera 
vårdområden där det 
finns omotiverade 
skillnader kopplade 
till hälsa och vård 

 

 

 

 Jämlik hälsa är prioriterat, omotiverade skillnader ska minska.

Fokusområden: barns tandhälsa, förtida dödlighet, patientupplevd 
delaktighet, tillgång till hälso- och sjukvård utifrån funktions- 
variation, asylsökandes lägre vårdkonsumtion 

 
 Stödja implementeringen av Handlingsplan 2019-2022 

Fysisk aktivitet hos barn och unga. 


 Stödja implementeringen av Handlingsplan fullföljda 
studier, 2017-2020.  
Fokusområde: Stärka tidig upptäckt av barn och 
föräldrar i behov av stöd, hembesök inom bvc, tandvård

 
  Verka för att ett inriktningsdokument som reglerar 
       familjecentralernas basverksamhet tas fram                                                                                        

 
 Verka för en utökning av antalet familjecentraler, det ska finnas 

minst en familjecentral i varje kommun


 Stärka mänskliga rättigheter i avtal och överenskommelser. 
Fokusområde: Krav på utbildning och arbete med metodmaterialet 
”En förälder blir till”, implementering av våldsscreening, hbtq-
personers hälsa.

 
 Verka för en utveckling av samarbetet med den sociala ekonomin. 

Fokusområde: Ingå minst ett idéburet offentligt partnerskap (IOP)
 

 Stödja inriktningen av hälsofrämjande insatser och 
mötesplatser. 
Fokusområde: stärka användningen av fysisk aktivitet på recept 
(FaR), barn, äldre, personer med funktionsvariationer



 



 Protokoll 4/2019                  
 Styrelsesammanträde  
 Sammanträdesdag 
 2019-06-04 kl. 17.00 – 19.15 
 
 

 
STYRELSESAMMANTRÄDE 
 

Plats:  Seniorcenter 
  
Närvarande  Kurt Eliasson, ordf. 
Ordinarie  Anna Clara Stenström 
  Eva Eriksson 

Lena Hunt Viberg 
Leif Olsson   

 
Suppleanter  Malin Ahlberg 
  Ronnie Friström 
  Leif Grahn 
  Roland Steinick 
  Mark Warnberg 
   
Tjänsteman  Elisabeth Stenson, VD 
 
Övrig närvarande Mikael Henrysson  
  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.  
 
§ 2 Tjänstgörande ledamöter 
Ordinarie ledamöter var närvarande. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Eva Eriksson.    
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 6 Ekonomi     Bilaga 1. 
Tertialbokslut per 2019-04-30 redovisades av VD. Resultatet blev – 257 tkr, vilket dock är 600 tkr 
bättre än budget för samma period. 
 
§ 7 Förvaltningsfrågor 
 

a) Swedbanks lokal, Alingsåsvägen 1 – 3 
Framtida verksamhet i Swedbanks lokal samt, sedan tidigare tom lokal i Alingsåsvägen 1, 
diskuterades vidare. Beslöts hyra ut lokalerna externt. 
 
 



 Protokoll 4/2019                  
 Styrelsesammanträde  
 Sammanträdesdag 
 2019-06-04 kl. 17.00 – 19.15 
 
 

b) Ekvägen 2 
VD föredrog en ytterligare bearbetad kalkyl för en genomgripande renovering av lägenheterna på 
Ekvägen 2. Kalkylen visar att en investering på ca 6 700 tkr skulle ge ett acceptabelt utfall för 
bolaget. Styrelsen uppdrog åt VD att ta fram ett förfrågningsunderlag för anbudsräkning. 
 

§ 8  Nybyggnation 
 
Moränvägen 3 a – d 
VD rapporterade att 54 lägenheter nu är uthyrda i Sjömarken. Uthyrning av resterande sex 
lägenheter pågår. 
 
§ 10 Övriga frågor 

a) Styrelseutbildning 
VD föredrog förslag från SABO till upplägg av utbildningsdagen till hösten. Uppdrogs åt VD att 
beställa utbildningen. 
 

b) Ekollonvägen    Bil 2 
Brev med klagomål har inkommit från hyresgästerna på Ekollonvägen. Ett möte mellan 
hyresgästerna, personalen, ordföranden och VD har genomförts, där hyresgästerna har fått 
framföra sina önskemål och företaget har fått förklara sina ståndpunkter. 
 

c) Möte Intresseföreningen 
Sandaredsdagen kommer att genomföras den 1 september. En arbetsgrupp bestående av 
Anna-Clara Stenström, Leif Olsson och Mikael Henrysson bildades.  
 

d) Köp av reklam 
VD rapporterade att reklamplats köpts av Sandareds IF för 2019. Företagets logga kommer 
att synas på Sandevi framöver. 

 
§ 11 Nästa möte 
Nästa möte hålls måndag 2019-09-30 kl 17.00 i Seniorcenter, Alingsåsvägen 1. Ytterligare ett möte 
beslöts till torsdag 2019-10-24 kl 17.00. 
 
§ 12 Avslutning 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet 
 
 
Elisabeth Stenson 
Sekreterare  
 
 
Justeras 
 
 
Kurt Eliasson   Eva Eriksson 
Ordförande   Justerare 



                                              Protokoll nr 3/2019  
                                              Sammanträdesdag 
                                              2019-05-13 kl 17.30 – 20.00  
   

 
 
 

 

 

STYRELSESAMMANTRÄDE 
 

Plats  Dalhem  

Omfattning  § 22 - 31 

Beslutande  Sven-Erik Andersson Ordförande 
Björn-Ola Kronander Vice ordförande  

  Per-Ivar Andersson Ledamot  
Lars-Erik Johansson  Ledamot 
Seth Svensson Ledamot 

   
Ersättare  Fredrik Belfrage Ersättare 
  Marie Claesson Ersättare 
    
Frånvarande  Georg Guldstrand Ersättare 

Bernt Holmén   Ersättare 
Valter Kotsalainen Ersättare  

  
Tjänsteman  Elisabeth Stenson VD          t o m  2019-07-31 
Övrig närvarande Mikael Henrysson VD          fr o m 2019-08-01 
 
§ 22  Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt 
välkommen riktades till de nyvalda ledamöterna och ersättarna. 
 
Som inledning föredrog VD och tidigare ledamöter en kort presentation av bolaget och 
dess verksamhet. 
 
§ 23  Justerande ledamot 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Björn-Ola Kronander.  
 
§ 24  Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 25  Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 26  Ekonomi      
 

Tertial 1 per 2019-04-30    Bil. 1 
Preliminärt resultat för tertial 1 per 2019-04-30 är 315 093 kr. Rapporten lades med 
godkännande till handlingarna och skickas in till ägaren. 
 
Frågan om vad som händer med bokfört värde efter utfört underhåll togs upp. Underhåll 
ökar inte det bokförda värdet. Det gör endast investeringar. 
 
§ 27  Förvaltningsfrågor 

 
Hultavägen 4 -  VD föredrog upphandling av dräneringsarabeten vid Hultavägen 4 – 6. 
Fem anbud hade kommit in. Styrelsen beslöt uppdra åt VD att upphandla arbetet från 
Fristad Bygg till en kostnad av 925 tkr, exkl moms. 
 



                                              Protokoll nr 3/2019  
                                              Sammanträdesdag 
                                              2019-05-13 kl 17.30 – 20.00  
   

 
 
 

 

 

Dalhem - Ett anbud hade inkommit på byte av vattenledningar på Dalhem. Beslöts 
uppdra åt VD att upphandla ”Västgöta rör” för utförande av arbetet till en kostnad av 
1 086 500 kr,  
exkl moms. 
 
§ 28  Nyproduktion 
 
Nybyggnation Kråkhult  
Byggnationen pågår och följer upprättad tidplan. Uthyrning av lägenheterna pågår. 
Inflyttning av etapp 1, 26 st lägenheter, sker 2019-09-15 och av etapp 2, 2020-04-15. 
 
K-gärde 1:85 
VD föredrog förslag till nybyggnation av 36 lägenheter på rubricerad tomt intill Dalhem 
Den nya styrelsen är positiv till denna byggnation framöver. 
 
§ 29 Övriga frågor  
 
Årsstämma 
Ordföranden och VD rapporterade från bolagets årsstämma 2019-04-03. 
 
Arbetsordning  
Förslag till arbetsordning för 2019 föredrogs och godkändes av styrelsen. 
 
Styrelseutbildning 
VD tog upp frågan om styrelsen vill genomföra en utbildning för styrelseledamöter i 
Sveriges allmännyttas regi. Mötet önskar genomföra utbildningen och uppdrog åt VD att 
undersöka möjligheten för genomförande under hösten. 
 
Toarpsdagen 
Ordföranden rapporterade om Toarpsdagen den 1 maj, där bolaget medverkat. 
Nybyggnationen på Uppegårdsgatan rönte stort intresse. 
 
§ 30 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls måndag 2019-08-28 med start med lunch kl 12.30 i Dalsjöfors.  
 
Dessutom beslöts avhålla ett möte 2019-10-21 samt ytterligare ett 2019-12-02, båda kl 
17.30 i Dalhem. 
 
§ 31 Mötets avslutning 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade dagens möte.  
 
Vid protokollet 
 
 
Elisabeth Stenson 
VD 
 
Justeras 
 
 
 
Sven-Erik Andersson  Björn-Ola Kronander 
Ordförande   Justerare 



AB BOST  ÄDERI  BORÅS
Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  5/2019

Sammanträdesdag  2019-06-24

1 (4)

Plats

Omfattning

Tid

AB Bostäder,  Västerbrogatan  8

gg 46 - 58

KI. 17.00-19.30

Beslutande  Roland  Andersson

Seija  Noppa

Linda  Ikatti

Väinö  Östhult

Gunnel  Österberg

Kjell  O. Claesson

Paul-Andre  Safko

Mikael  Wickberg

Olle  Engström

Övriga Peter  Andersen

Ahmed  Mohamed

Lennart  Malmerfors

Mark  T. Warnberg

Carina  Winroth

Bengt  Engberg,  VD

Annica  Larsson

Vision

ÄRENDEN

% 46 Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  välkomna.

% 47 Justering

Kjell  O. Claesson  utses  att  justera  dagens  protokoll

% 48 Godkännande av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.



AB BOST  ÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  5/2019

Sammanträdesdag  2019-06-24

2 (4)

% 49 Föregående  mötes protokoll

Protokoll  från  sammanträdet  den  2019-05-09  samt  2019-05-27

godkänns  och  läggs  till handlingarna.

% 50 Rapport  - uppföjning  övergripande  mål Biaga  20/20'19

VD redovisar  uppföljning  av styrelsens  övergripande  mål  sedan

förra  styrelsemötet.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

@ 51 Tertial I rapport Bilaga  21/20'19

Annica  Larsson  redovisar  prognos  för  år 20'19  enligt  tertial I rap-

porten  tidigare  inskickad  till Borås  Stad.  Prognosen  uppgår  till
26,4  mkr  vilket  är 6,0 mkr  bättre  än budget  20,4  mkr.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

!  52

Punkten  är  sekretessbelagd  pga.  affärskritisx  inrormaxion.

f8153 Markanvisning  Kronängsparken

VD redovisar  Kommunstyrelsens  beslut  avseende  markanvis-

ning  i Kronängsparken  till bolaget.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.



AB BOST  ÄDERIBORÅS
Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  5/2019
Sammanträdesdag  2019-06-24

3 (4)

fl 54 Studentlägenheter

Ordförande  och VD redovisar  lägesrapport  samt  utveckling  kring

studentlägenheter  i Borås  och i bolaget.

Styrelsen  ger  VD i uppdrag  att arbeta  med en fortsatt  utveckling

av studentlägenheter  och !ägger  informationen  till handlingarna.

g 55

Punkten  är sekretessbelagd  pga. affärskritisk  information.

% 56 Attestreglemente Bilaga  23/2019

Annica  Larsson  redovisar  de förslag  till ändringar  i attestreg-

lementet  som styrelsen  föreslås  besluta  om.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 57 Remiss -  Strategi  för Borås Stads friluftsliv
Bilaga  24/2019

VD föreslår  att styrelsen  ställer  sig positiva  till förslaget  för Borås

Stads  friluffsliv.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.



AB BOST  ÄDERI  BORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  5/2019

Sammanträdesdag  2019-06-24

4 (4)

% 58 Avslutning

Ordföranden  avslutar  mötet  och  tackar  för  visat  intresse  samt  önskar

alla  en Trevlig  sommar!

land  Andersson  ica Larsson!  ie  O. Cl-aesson

o örande  sekreterare  justerande



AB BOST  ÄDERIBORÅS
Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  4/2019

Sammanträdesdag  2019-05-27

1 (2)

Plats AB Bostäder,  Västerbrogatan  8

Omfattning  gg 4'1 - 45

Tid KI. 18.00  -  20.00

Beslutande  Roland  Andersson

Oliver  Öberg

Väinö  Osthult

Gunnel  Österberg

Pirjo  Antonson

Kjell  O. Claesson

Seija  Noppa

Lennart  Malmerfors

Ahmed  Mohamed

Olle  Engström

Övriga

närvarande

Lennart  Malmerfors

Mark  T. Warnberg

Carina  Winroth

Marcus  Persson

Bengt  Engberg,  VD

Annica  Larsson

gg 44 -

Vision

Vision

ÄRENDEN

% 4'1 Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  välkomna.

% 42 Justering

Pirjo  Antonson  utses  att  justera  dagens  protokoll.

% 43 Godkännande  av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.

3Å-  """"



AB BOST  ÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  4/2019

Sammanträdesdag  2019-05-27

2 (2)

% 44 (hemligstämplad)

Punkten  är sekretessbelagd  pga.  affärskritisk  information.

% 45 Avslutning

Ordföranden  avslutar  mötet  och  tackar  för  visat  intresse.

oland  dersson

örande

A'Snica  Larsson  Pirjo  Antonson

sekreterare justerande









































FINANSRAPPORT 2019-07-31

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-06-30 2019-07-31
Räntebärande likviditet*) 904,3 735,2 629,5
varav:  -utlåning till internbanken 26,0 -97,9 -86,1

-externa räntebärande placeringar 552,4 552,4 552,4

-direktutlånat till bolagen 10,2 9,7 9,7

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 315,7 271,0 153,6

*)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm

Intecknad likviditet 769,6 612,7 613,1
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad -1 -106
Kommentar: Mer leverantörsbetalningar jämfört med föregående månad är anledningen till minskningen av likvida medel.

 

Externa räntebärande placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Orealiserat +/-
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 46,9 50,5 3,6

Nordea Instutionell Korträntefond 60,0 60,0 0,0

Simplicity Likviditetsfond 60,0 60,4 0,4

SPP Företagsobligationsfond 107,3 110,7 3,4

SPP Grön Obligationsfond 61,2 62,6 1,5

SPP Obligationsfond 87,4 91,4 4,0

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 90,6 93,6 3,0

Öhman Grön obligationsfond AB 38,9 39,9 1,0

552,4 569,2 16,8
Realiserade vinster/förluster under året 0,0
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-06-30 2019-07-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern 8 258,5 8 956,5 8 988,7
Upplåning - Borås Stad 26,0 -97,9 -86,1

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 187,7 159,3 179,8

Upplåning - Certifikat 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Upplåning - Kommuninvest 2 444,8 3 195,1 3 195,1

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 3 900,0 4 000,0 4 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 8 258,5 8 956,5 8 988,7

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad (momentan): inkl kreditlöften

Snittränta (momentan): upplåning inkl kreditlöften

Räntekostnad (momentan): inkl ränteswappar

Snittränta (momentan inkl ränteswappar):

Genomsnittlig lånemarginal (momentan) jmf med 3 mån stibor:

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2020-08-31

Nordea Kreditlöfte 500 0 2023-01-10

SHB Kreditlöfte 750 0 2020-07-31

SEB Kreditlöfte 750 0 2020-07-31

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2020-07-31

Summa 2 900 0,0

2019-06-30 2019-07-31

6 456,5 6 488,7

19,0 18,4

0,29% 0,28%

50,0 49,8

0,78% 0,77%

0,05% 0,05%

0,32% 0,35%

2,03 1,95

41% 42%

2019-06-30 2019-07-31

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)
Riskanalys mkr, om 

räntan stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BOSTÄDER 2 738,9 2 800,0 1,16% 0,31% 24,9 121%

BEMAB 3 737,0 4 747,0 2,16% 0,51% 10,9 999%

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0 0%

ELNÄT 813,4 1 000,0 0,98% 0,61% 6,1 15%

VISKAFORSH 349,7 396,0 0,89% 0,41% 3,5 100%

STADSHUSAB 196,5 204,8 0,45% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 275,1 360,0 1,13% 0,31% 2,4 26%

FRIBO 191,9 216,0 1,66% 0,41% 1,2 41%

SANDHULTSB 263,6 305,0 0,92% 0,41% 2,1 298%

TOARPSHUS 177,1 245,0 0,99% 0,41% 1,5 190%

DJURPARK 117,6 180,0 0,86% 0,00% 1,1 999%

PARKERING 80,4 129,0 1,06% 0,61% 0,8 11%

BORÅSBORÅS 2,1 22,0 0,45% 0,00% 0,0 999%

INKUBATORN 0,0 2,4 0,45% 0,00% 0,0 999%

AKADEMIPLATSEN 45,4 43,0 0,45% 0,00% 0,5 999%

Summa 8 988,7 10 650,2 1,61% 0,42% 55,8

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Derivatinstrumentens belopp ovan avser endast största motpart per ratingkategori

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2019-06-30 på nominellt 3 145,5 mkr har ett marknadsvärde på -73,5 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
 

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapita lbindning 2,5 år 1,5 år - 4 år 1,9 år Ja l
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 4 år 2,1 år Ja l

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfal l < 1 år 0% - 50% 43% Ja l

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tetstäckning 12M >100% 2 694 Mkr 3 563 Mkr* Ja l
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Nominellt Utfall Uppfyllt Marknadsvärde Utfall

AAA 5000 Mkr - Ja l 250 Mkr - Ja l
AA- 3000 Mkr 1 150 Mkr Ja l 150 Mkr 30,5 Mkr Ja l
A- 2000 Mkr 825 Mkr Ja l 100 Mkr 23,8 Mkr Ja l
BBB- 1000 Mkr 9,5 Mkr Ja l 50 Mkr 1,0 Mkr Ja l

132%

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt
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