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Från: Ulf Olsson 
Skickat: den 18 mars 2020 10:22 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Fwd: Förslag på åtgärder som kommuner kan vidta för att mildra effekter på 

företagen av Corona/Covid-19. 
 

 

Skickat från min iPhone 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: "Oskarsson, Anton" <anton.oskarsson@svensktnaringsliv.se> 
Datum: 17 mars 2020 15:29:30 CET 
Till: Anders Glemfelt <Anders.Glemfelt@boras.se>, Annette Persson Carlson 
<annette.carlson@boras.se>, Ulf Olsson <Ulf.Olsson@boras.se>, Svante Stomberg 
<Svante.Stomberg@boras.se> 
Ämne: Förslag på åtgärder som kommuner kan vidta för att mildra effekter på 
företagen av Corona/Covid-19. 

  

Hej, 
  
Här kommer en uppdatering från oss på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland till 
dig som kommunchef, näringslivsansvarig eller ansvarig politiker i någon av 
länets 49 kommuner.  
  
Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där vi har lagt fram 
förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. 
Krispaketet från den 16/3 med snabba och kraftfulla likviditetsstärkande 
åtgärder är högst välkommet. Det handlar bland annat om att skapa ett system 
för korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, 
preliminärskatt på lön och mervärdesskatt samt ett tillfälligt borttagande av 
arbetsgivarnas sjuklöneansvar.  
  
I vår Företagarpanel ser vi att läget i näringslivet försämrats dramatiskt under 
den senaste veckan i sviterna av Corona/Covid-19 och framförallt på grund av 
insatserna för att stoppa dess spridning. Antalet varsel om uppsägningar har 
tyvärr ökat markant. 
  
Det finns mot den bakgrunden behov av att vi gemensamt gör vad vi kan för att 
underlätta för våra lokala företag. Framförallt handlar det i nuläget om åtgärder 
som ytterligare stärker företagens likviditet och som frigör företagarnas tid till 
att hantera krisen.  
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Nedan har vi sammanställt ett antal förslag till åtgärder som ni kan genomföra i 
era kommuner för att mildra konsekvensen för era lokala företag. I 
förlängningen handlar det också om att säkra arbetstillfällen och kommunala 
skatteintäkter. Ni har säkert redan tagit en rad goda initiativ på området, men 
denna listan kan förhoppningsvis ses som inspiration i ert fortsatt viktiga arbete. 
  
Åtgärder för att stärka företagens likviditet 

 Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, 

sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning 

om ett ärende dras tillbaka 

 Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler  

 Korta ner betalningstider till leverantörer 

 Generös hållning till leverantören vid inställda 

konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att 

dela på faktiska kostnader 

  
Åtgärder för att frigöra tid hos företagen 

 Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så 

är möjligt 

 Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska 

 Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och 

tillsynsärenden  

 Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och 

tillsynsärenden 

 Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information 

till företagen 

  
Utöver detta har vi ett gemensamt ansvar att upprätthålla efterfrågan på varor 
och tjänster. Offentlig sektor är en stor kund hos många företag. Vi behöver 
både hedra ingångna avtal och uppmuntra folk till att genom konsumtion hålla 
igång Västra Götaland. Det kommer en tid efter krisen. Då vill vi att våra företag 
lever kvar. 
  
Vi samlar och uppdaterar löpande information som kan vara till nytta för företag 
via denna länk.  
  
Vid frågor eller funderingar. Tveka inte att höra av er.  
  
Med bästa hälsningar, 
  

 

Anton Oskarsson  

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/information-om-corona-covid-19-till-dig-som-foretagare_771509.html


 Biträdande Regionchef   
 Svenskt Näringsliv - Confederation of Swedish Enterprise 
Södra Hamngatan 53, 401 26 Göteborg 
T: +46 31 62 94 02 M: +46 703 49 14 34 

  
  

Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige. Vi samverkar med 50 arbetsgivar- och branschorganisationer och är den 
gemensamma rösten för 60 000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Vår uppgift är att tala för alla företag och branscher, 

även de som ännu inte finns men som kan uppstå om förutsättningarna är de rätta. Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige. 

Det är vårt uppdrag.  

Svenskt Näringsliv behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina 

rättigheter, Integritetspolicy  

https://www.svensktnaringsliv.se/dataskydd/integritet-och-behandling-av-personuppgifter_697219.html?utm_source=sn-email&utm_medium=email
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 

 

 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

 
 

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020 
 
Ärendenr: 19/01701 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om psykisk hälsa 2020  

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 

Överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för 2020 är en ettårig överenskommelse där parterna är överens om att det 
långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser för att främja psykisk 
hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med 
allvarlig problematik behöver fortsätta. Regeringen och SKR är vidare överens om 
att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att genom lokala 
anpassningar utnyttja stimulansmedlen på mest effektiva sätt.  

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel 

Överenskommelsen omfattar totalt 1 716 000 000 kronor varav 1 694 000 000 kronor 
ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, 
fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 20 000 000 miljoner 
kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och kommuner samt 
utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokal och 
regional utveckling. Resterande 2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera 
administration av överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram 
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen 
ska redovisas.  
 
Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

• 300 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter 

mailto:info@skl.se
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befolkningsmängd. 

• 370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och 
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller 
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som 
behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med 
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen 
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med 
fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter 
befolkningsmängd. 

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor 
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region 
anger. 

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och 
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen 
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.  

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen 
fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till 
ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets 
kommuner anger. 

Utvecklingsmedel till SKR: 

• 20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och 
kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som 
stöd till lokal och regional utveckling.  
 

• 2 000 000 kronor tilldelas  SKR för att hantera administration av 
överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till 
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regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska 
redovisas. 

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av 
medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att 
tas fram av SKR i samråd med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 
31 mars 2020.  

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och 
kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.  
 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
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 Kommunstyrelserna 
 

 
 

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet 

och effektivitet med den äldre i fokus  
 
Ärendenr: 19/01703 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, samt  

att i en skrivelse informera kommunerna om överenskommelsen.   
 

Bakgrund 

För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver 
äldreomsorgen utvecklas genom att ta tillvara potentialen i att använda tekniska 
lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. För att uppnå 
goda resultat på området behövs större samverkan mellan staten och kommunerna. 
Överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre 
i fokus syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla 
genom digitalisering inom äldreomsorgen. Genom att stödja kommunerna både 
ekonomiskt och i frågor om förändringsledning, upphandling, informationssäkerhet, 
infrastruktur m.m. ges kommunerna bättre förutsättning att utveckla och 
implementera nya arbetssätt med adekvata tekniska verktyg. Överenskommelsen 
kommer att bidra till arbetet med vision e-hälsa 2025 genom att stödja kommunerna 
att bättre ta tillvara teknikens möjligheter och samtidigt hantera dessa risker och 
utmaningar. 
Överenskommelsen består av dels ett riktat statsbidrag till kommunerna för 
investeringar i välfärdsteknik och andra tekniska lösningar och dels medel till SKR 
för att kunna utforma och tillhandahålla ett kommunövergripande stöd. 
Stimulansmedel fördelas till samtliga kommunerna för ett minimibelopp om 250 000 
kronor. Ett antal modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering kommer att 
utses som kommit lite längre i att implementera digitala lösningar. Dessa kommuner 
får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra att de kan avsätta tid för 
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kunskapsspridning. En stödfunktion på SKR ska inrättas för införandet av 
välfärdsteknik och andra digitala lösningar för att stödja kommunerna i arbetet med 
att implementera digital teknik i kommunernas äldreomsorg. Överenskommelsen 
omfattar även utvecklade förutsättningar för säker digital kommunikation, med syfte 
att stödja kommunerna att införa nya digitala arbetssätt. 
Överenskommelsen är en satsning på digitalisering och välfärdsteknik i kommunerna 
i enlighet med regeringens budgetproposition 2020. Satsningen kommer att fortgå 
under 2020–2022 under förutsättning att riksdagen beslutar regeringens 
budgetproposition för åren 2021 och 2022. Överenskommelsens inriktning och 
delområden beslutas årligen.  

 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Ordförande har ordet 
 
Hösten 2018 skedde allmänna val vilket i sin tur ledde till val av styrelseledamöter från region och 
kommun. Detta resulterade i en ny uppsättning där halva styrkan byttes ut och styrelsen fick en ny 
mix av människor. Nya friska tankar och ifrågasättande av gamla beslut lyfte upp och fräschar upp 
diskussionerna - och nya ställningstaganden görs. Det följer i förbundets anda att samtidigt som 
basen är stabil så måste arbetssätten hela tiden utvecklas för att nå bästa möjliga resultat.  
 
Att förbundet hela tiden utvecklas, tar till sig ny kunskap och vidareutvecklar de aktiviteter som 
förbundet erbjuder hänger ihop med den fantastiska personal som med glöd och energi tar sig an 
varje ny uppgift samtidigt som de skruvar på basaktiviteterna för att deltagarna ska få bästa 
möjliga stöd på vägen till arbete.  
Gröna Vägen och Vägen Framåt har som resultat av tankarna att ge fler det allra bästa slagits 
samman till Gröna Vägen Framåt. Det bästa av dessa två fantastiska aktiviteter finns nu att erbjuda 
i en och samma aktivitet samtidigt som målgruppen breddats något.  
 
Att utveckla nya arbetssätt kräver att våga ta till sig ny kunskap samt ibland att kopiera andra. 
Efter Nationella Finsamkonferensen (där representanter både från kansli samt styrelse i Sjuhärad 
deltog) utvecklades snabbt en svensk översättning av danskarnas forskning om 
progressionsmätning.  
Grunden i progressionsmätning bygger på att deltagaren/individen tillsammans med sin handledare 
går igenom nuläge för att bidra till förändring och sedan kunna se framsteg. Forskningen visar 
vikten av att prata arbete tidigt i processen samt att aktiviteter i en rehabiliteringsprocess bör pågå 
parallellt med varandra (istället för att ligga linjärt efter varandra). Forskningsrapportens bevis om 
vikten av tilltro till individen, hur viktig handläggares tilltro till deltagaren är för resultatet har vi 
redan lyft ibland oss och fler aktiviteter planeras för att sprida kunskapen.  
 
Som om detta inte vore nog med nyheter så beslutade styrelsen att ge kansliet i uppdrag att skriva 
fram en ny ansökan om ESFmedel som en form av vidareutveckling efter Positiv Rörelse. 
Resultatet blev PR- Hälsa i Hållbart arbetsliv och Norrmännens ”Menn-i-helse” är även det ett 
exempel från nationella finsamkonferensen som togs hem och formulerades som en del i den nya 
ansökan. Samtidigt som all verksamhet och en ny projektansökan skrevs fram förberedde även 
kansliet en flytt av kontoret, vilken genomfördes under hösten så vår lokala 
samordningsförbundets-dag blev en kombinerad invigning av nya lokalerna samtidigt som flertalet 
av förbundets aktiviteter på ett eller annat sätt presenterade sina arbetssätt.  
 
Nu är 2019 till ända och jag vill personligen skicka ett stort tack för ett fantastiskt arbete till alla i 
styrelsen men främst till all personal som finns både på kansliet och ute i alla aktiviteter.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Cecilia Andersson,  
Ordförande, Västra Götalandsregionen  
 
 
 
 
 

http://www.sjusam.se/
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1. Förvaltningsberättelse 
 
Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i 
området var vid halvårsskiftet 225 000 invånare enligt statistik från SCB. 
 
Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  
De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 
att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 
 
Genom Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma 
närmare varandra i en flexibel samarbetsform.  
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt 
en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.  
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1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
 

Under året har kommunernas ledamöter beslutat om en ambition att ha årsvis rullande byte av 
ordinarie ledamot, vilket kan undantas om den ordinarie kommun-representanten utses som 
styrelseordförande. Förbundet ska i övrigt enligt tidigare beslutade ambitioner eftersträva 
kontinuitet och presidium bildas av en styrelseledamot som är tjänsteman och en bland de politiskt 
utsedda styrelseledamöterna. Detta har följts under 2019 genom att Cecilia Andersson (Region 
Västra Götaland) fortsatt varit ordförande med Sofia Sandänger (Försäkringskassan) som vice 
ordförande.  
 
Både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder har finansierats.  
Basverksamheter bedrevs kontinuerligt av förbundets ägare enligt fastställd verksamhetsplan, 
främst för pre-rehabilitering för kvinnor och män 16 - 64 år som var aktuella hos två eller fler av 
medlemmarna i förbundet. Utbudet av aktiviteter skiftade något inom det geografiska området. 
Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagare bosatt sig fanns möjlighet att ta del av de olika 
insatserna, men flertalet platser nyttjades lokalt och endast några promille har nyttjats av personer 
från angränsande kommuner. Styrelsen har verkat för ökad kunskap om Sociala företag och 
personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering har kunnat få stöd för att etablera sig 
hållbart i yrkeslivet. Förbundets kanslipersonal har utfört projektledning samt arrangerat 
konferenser etc. Fristående utförare har i olika projekt utfört en del kompetensutvecklande 
aktiviteter samt utvärderingsuppdrag vilket då varit upphandlat, eller konkurrensutsatt.  
 
Sedan flera år tillbaka har Sjuhärads förbundsmedlemmar/ägarrepresentanter önskat egenfinansiera 
en budget om 20 miljoner. Kommunerna och regionen har tillfört sina respektive andelar medan 
statens andel begränsats och budgeten totalt varit drygt 19 miljoner för 2019. Utöver 
medlemmarnas egeninsatser drevs mycket verksamhet i olika projekt med extra finansiering från 
ESF, Europeiska socialfonden. Ett projekt har varit aktivt hela året (Positiv Rörelse) och ett har 
startat under våren (Puls). Två projekt (Space och Point) har avslutats och därefter 
delimplementerats med egna medel. Efter sommaren beviljades förbundet en projektmedverkan 
som samverkanspart med SKR i ett nationellt projekt (Moves).  
Inför årsskiftet beviljades förbundet medel för den senaste ansökan (PR- Hälsa i hållbart arbetsliv) 
som medlemmarna utformat under året.  
 
Sjuhärads samordningsförbund har nyttjat de medel som stått till förfogande och ekonomiskt ligger 
kostnaderna för verksamheten i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, och 
utfallet visar ett underskott om 47 tkr vilket är helt nära styrelsens uppföljning och prognos.  
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1.2 Om förbundet  
 
Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar. 
Förbundet har en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.   
 
Historik 
Sjuhärads samordningsförbund är sedan 2011 en sammanslagning av Samordningsförbundet 
Tranemo-Ulricehamn, som bildades den 1 november 2005, Bollebygd-Mark-Svenljunga 
Samordningsförbund, som bildades den 1 januari 2006, och Borås Samordningsförbund som 
bildades den 1 april 2006. Kommunerna Vårgårda och Herrljunga som tidigare saknat 
förbundstillhörighet trädde in i förbundet i samband med sammanslagningen 2011.  
 
Lagrum 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och den förbundsordning 
som beslutats av samordningsförbundets medlemmar reglerar verksamheten. Lagens syfte är att ge 
lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna 
gemensamma insatser riktade till personer i behov av rehabilitering samt underlätta en effektiv 
resursanvändning. Samordningsförbundet följer även Lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) och Kommunallag (2017:725). i tillämpliga delar. 
 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att 
finansiera insatser som främst bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer 
också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska 
kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering & Medlemsavgifter 
Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen. Kommunerna bidrar med andel i 
relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.  
 
Europeiska socialfonden, ESF, står därutöver för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i 
Sjuhärad under 2019. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2). 
Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och 
faktiska kostnader inom olika tidsintervall för analys och genomförande som inte sammanfaller 
med kalenderår och som sträcker sig över upp till tre år. Projektredovisningen släpar efter i relation 
till förbundets egna medel och innan ansökan om utbetalning är beviljad finns en osäkerhet om 
eventuell differens mellan förbundets kostnader och vad ESF slutligt kommer att täcka. Vid 
projektavslut kommer nettokostnaden för förbundet att ligga inom ramarna för beslutad budget och 
eventuella överskott (då schabloner i vissa fall överstiger faktiska kostnader) att ha använts till 
verksamhet inom de områden som projektet verkat för.   
Förbundet täckte under 2019 vissa implementeringskostnader inom ramen för tidigare upparbetad 
ESF-finansiering. Detta gäller för Studiesteget inom Point, för Space utlandspraktik under stora 
delar av året samt utbildningar till parternas personal inom metoder som ACT och Supported 
employment.   
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Ägarparternas bidrag    tkr 
    
Försäkringskassa 4 544 
Arbetsförmedlingen 4 543 
Kommuner 5 000 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 
Totalt 19 087 

 

Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande 
och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild 
part har ansvar för att göra. Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt 
sammanhållet arbetssätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov.  
Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus! 
 
 
1.3 Beskrivning av verksamheten 

1.3.1 Målgrupper 
Målgrupperna för individinriktade och strukturövergripande insatser är olika.  
 
Störst andel av medlen riktades under året till målgruppen med personer som ej omedelbart varit 
anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter. Kvinnorna stod för 62% och 
männen 38%, fördelat i åldrar16-63år (en person i vardera yttre ålder, merparten i spannet 20-56år. 
Av totala antalet män är nästan precis 40% i åldern 20 - 29 år, medan motsvarande ålderskategori 
omfattar 30% av alla kvinnorna. 298 personer är över 40år och av dessa är 212 personer kvinnor 
Inbördes variationer av fördelning finns mellan insatserna.  
 
Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet.  
Vissa verksamheter hade särskilda avgränsningar. Stressrelaterad problematik, personer med 
utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning, personer med aktivitetsersättning och unga med 
funktionsnedsättning som riskerar ett långvarigt utanförskap är exempel på specifik avgränsning. 
Många av de som deltagit hade annars riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom. 
 
Utbildningsnivån varierade i deltagargruppen. 26% av kvinnorna har enbart grundskoleutbildning, 
medan motsvarande siffra bland männen är 41%.  Andelen med eftergymnasial utbildning är högre 
bland kvinnorna. 32% av kvinnorna har högskola eller annan eftergymnasial utbildning medan 
motsvarande för männen är 13%  
 
Deltagare har haft olika försörjningsformer under den tid de fått insatser genom förbundet. 
Fördelningen följer i stora drag mellan könen. Antalet år som deltagarna vid inskrivning haft 
offentlig försörjning är fördelat på 42% som haft det upp till två år 35% upp till sex år och 15% 
sex år eller längre. Resterande upp till andel har inte haft offentlig försörjning. 
 
Nedan följer en fördelning av de deltagare som nyregistrerats med kompletta uppgifter  
Observera att en deltagare ofta haft flera olika försörjningskällor vid start. Totalsumman av antalet 
försörjningar är därför högre än det totala antalet faktiska, unika deltagare. 

 

Bollebygd   209  
Borås 2498 
Herrljunga   212 
Mark   773 
Svenljunga   239 
Tranemo   265 
Ulricehamn   545 
Vårgårda   259 
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Försörjning 

Antal  
deltagare 

 
Andel 

Sjukpenning/Rehabpenning 278 38% 

Aktivitetsersättning 97 13% 

Sjukersättning 20 3% 

A-kassa 27 4% 

Aktivitetsstöd 88 12% 

Försörjningsstöd 185 25% 

Studiestöd/Studiemedel 5 1% 

Annan offentlig försörjning 8 1% 

Ingen offentlig försörjning 59 8% 

 
En mindre andel medel har använts till målgrupp för strukturpåverkande insatser. Mätningen av 
deltagande inom denna målgruppskategori sker genom volymantal. Målgruppsbeskrivning 
omfattar såväl handläggare och chefer hos olika myndigheter som arbetar i direkt 
rehabiliteringsinriktad verksamhet, som privata arbetsgivare, politiker och offentliganställd 
personal och chefer inom kontaktyrken som skola och omsorg. Utbildningar i att handleda grupper 
i Supported Employment, ACT och NeuroAct har väsentligen getts till den personal som arbetar 
med förbundets primära målgrupp. Kompetensutvecklingsinsatser inom projekt Positiv Rörelse har 
främst riktats till personal inom kontaktyrken. Bland personal noteras en övervägande andel 
kvinnor, medan en högre andel män deltagit bland beslutsfattare. I SUS registreras enbart antal, 
utan könsfördelning. 
 

1.3.2 Strukturövergripande Insatser 
Förbundsfinansierade verksamheter samverkar med parternas egna insatser och hade i olika grad 
kontakter sinsemellan med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Flertalet hade även kontakter med 
företag och andra aktörer i näringslivet då jobbskuggning och praktik varit del i rehabilitering. 
Team (finansierade inom parternas ordinarie verksamhet, med enbart viss processledning genom 
förbundet) bidrar till utökade kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande 
samverkan. En vårdcentral med privat drift omfattas och övrig samverkan sker med Närhälsan.  
 
Konferenser (tex olika möten om metodutveckling och samordningsförbundets dag) och 
utbildningstillfällen (tex ACT, SE) har under året riktats till personal hos de samverkande parterna 
och föredrag har skett i samband med möten som parterna själva eller andra arrangerat.  
Förbundet har hämtat inspiration från Nationella Finsam-konferensen och arbetat vidare för 
ytterligare konkret verksamhetsutveckling baserat på Danmarks inslag om Forskningscentrat 
Vaeksthusets mätningar och kunskap samt Norges inslag om personal inom kontaktyrken ”Menn-i-
Helse” som verkar för att rekrytera män till vård-och omsorgsyrken, och som gynnar kvinnor som 
redan är/vill bli personal.  
 
Strukturövergripande delar finns inom olika projekt. Med Space har nya metodmaterial utvecklats 
innan det slutrapporterats som ESF-projekt och övergått till egenfinansierad drift i region Västra 
Götalands regi, samtidigt som ett nationellt samarbete inletts med SKR inom ramen för det 
nationellt ägda ESF-projektet ”Moves”.  
Projekt Positiv Rörelse omfattar strategiskt arbete för att öka den psykiska hälsan och hållbarheten 
i arbetslivet, för personal i kontaktyrken. personal inom kontaktyrken Studiebesök har genomförts 
till Norge som mycket generöst delar med sig av olika koncept. 

http://www.sjusam.se/
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Projekt PULS påbörjade analysfas 1mars och omfattar exempelvis handledarutbildningar mm för 
att förbättra attityden till att rekrytera personer som har funktionsnedsättningar av olika slag. 
Arbete för attitydpåverkan har utvecklats vidare efter Pointprojektet som avslutades 31januari 
Genomförandefas startade 1maj och har bland annat arrangerat ett studiebesök till Danmark. 
 
Vaeksthusets forskingscenter och BIP-projektets metodmaterial för att mäta och stimulera 
progression mot arbete har sedan översatts till svenska.  
Styrelsen har bildat en arbetsgrupp kring förbundets former för att ge stöd till sociala företag. 
Vid konferenser och studieresor har vanligen en blandning av politiker, chefer, medarbetare och 
deltagare deltagit vilket bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte.  
 

1.3.3  Individinriktade insatser 
För varje individinriktad verksamhet har en utförande part haft egenanställd eller inhyrd personal 
som de har tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med årets verksamhetsavtal.  
ACT har under året implementerats som metod och förhållningssätt i samtliga basverksamheter. 
Till största del utfördes verksamhet av personal med grundanställning i Sjuhärads olika kommuner. 
Korta beskrivningar av dessa följer nedan: 
 
Aktiv Hälsa och Ny kraft har fortsatt att erbjudas med olika aktiviteter på bestämda tider, och med 
respektive kommun som utförare i egna eller hyrda lokaler. Promenader, naturvistelse, 
mindfulness, yoga och träning på gym finns bland de aktiviteter som erbjudits – med stor lokal 
variation. Aktivitetstiden för deltagare har varit låg från början för att sedan gradvis ökas. Under 
året har processer inletts för att under nästkommande år sammanföra de båda aktiviteterna till en.  
 
K-plus har bedrivits i Borås under årets första tertial. Aktiviteten var inspirationskälla och övergick 
from 1 maj till projekt Puls, med spridning till hela Sjuhärad (något senare start i vissa kommuner 
och undantaget Bollebygd vars deltagare inte haft hela projektutbudet lokalt).    
 
Gröna Vägen har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat till 
personer med stressrelaterad problematik. Vägen Framåt har genomförts vid Ramshulan på Rya 
åsar. Alla deltagare har fått personliga IPU-analyser och arbetat med egna handlingsplaner i 
kombination av avslappning och naturvistelse.  
Under året har de båda verksamheterna haft det gemensamma uppdraget att arbeta för en 
sammanslagning, som i slutet av året beslutades träda i kraft under namnet Gröna Vägen Framåt.  
 
Space har efter att det upphörde som ESF-projekt genomförts med personal anställd genom Region 
Västra Götaland. Som ESF-projekt genomfördes en praktikperiod i Italien och förbundsfinansierat 
genomfördes därefter en praktikperiod på Island.  
 
Efter Pointprojektet har förbundet fortsatt bekostat delen Studiesteget för att underlätta start 
och/slutförande av studier för kvinnor och män som står särskilt långt från arbete. 
 
Därutöver har externa coacher arbetat inom projekt Positiv rörelse för utbildningsinsatser för 
offentliganställda sjukskrivna. Deltagarna har fått olika kurser som ACT och annan särskilt 
utformad stresshantering och kunskap gällande arbetsmiljöfrågor, jämställdhet mm.  
 
Vissa insatser har fortsatt getts för sociala företag och parterna har mötts genom olika 
myndighetsteam för samordningsbehov kring patienter med komplex problematik. 
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1.4 Måluppfyllelse och resultat 
 
Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS.  
Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförliga uppgifter som efter utskrivning ger 
uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc.  Strukturövergripande utbildningsinsatser, 
konferenser etc mäts endast med antal som volyminsats. 
 

1.4.1 Övergripande, Deltagarantal 
 
Från målgruppen arbetslösa/ ej direkt anställningsbara har under året har 911 personer deltagit, 571 
kvinnor och 340 män, deltagit i verksamheter som registrerar med fullständiga personuppgifter. 
Några deltagare har deltagit i två olika aktiviteter samtidigt eller efter varandra. Av dessa har 728 
personer påbörjat sin insats under 2018 och det rör sig om 534 unika deltagare. Enbart 4 personer 
har registrerats anonymt till följd av skyddad identitet eller att de nekat samtycke till registrering, 
och 3 av dessa 4 är kvinnor.   
 
Från målgruppen offentliganställd personal och chefer (inom kontaktyrken som skola och omsorg. 
har ca 280 personer utbildats och 680 personer (delvisa samma personer) tagit del av 
seminariedagar för att stärka organisationsutveckling och individers förmåga att hantera stress mm. 
Av parternas egen personal har även 99 personer utbildats till att kunna leda/grupphandleda i olika 
metoder. Fler än 300 personer har deltagit i samband med andra mötestillfällen, studieresor mm 
som förbundet arrangerat. Tillsammans i dessa delar har antal deltagare i volyminsatser varit minst 
1359 personer.  
Antalet Strukturövergripande volymregistreringar överstiger budgeterat antal trots att de medvetet 
har hållits på en låg nivå. Endast aktiviteter som förbundet själva arrangerat och finansierat har 
räknats och varje person har enbart noterats en gång för grupper då upprepade träffar skett. 
 

1.4.2 För individen 
 
Målet har varit ökad andel i egenförsörjning och med förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inletts 
genom ökad hälsa och livskvalitet, studier eller annan aktivitet för utveckling. Personer (18st)  som 
har gått vidare till studier med studiemedel har bara ökat med en sett i antal, men omfattningen för 
dem har ökat från 57% till 70% i medel för individerna. Verksamheterna har haft skiftande 
målsättningar även då syftet varit gemensamt i ett långsiktigt perspektiv. Flera verksamheter 
återger att deltagare lämnar positiva omdömen i samband med deltagarenkäter även om 
undantagsvis också negativa omdömen lämnas.  
 
Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibla och personligt anpassade lösningar och 
aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Deltagare har i viss utsträckning varit aktiva i planering och 
genomförande och har därmed stärkts i aktivitetsförmåga och tilltro till sin förmåga vilket styrks 
av positiva uttalanden etc. även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning.  
 
De deltagare som involverats i samband med gemensamma konferenser, studieresor etc ger starka 
vittnesmål om nyttan med de insatser de tagit del av, och hur krav och ansvar bidragit till att stärka 
dem. Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, noteras för flera 
verksamheter. Detta kan indikera måluppfyllelse ur individernas perspektiv.  
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1.4.3 För verksamheterna 
Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både 
kvinnor och män. Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.  
 

IN- och UT-Flöden Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-december 
2019 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
  

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
 

IN-flöde 39 260 48 179 48 24 87 32 

Nya 2019 39 260 48 179 48 24 87 32 

Varav unika 30 193 38 121 44 20 58 24 

UT-flöde 39 217 38 140 24 16 65 23 

 
Flera verksamheter har haft erfarenhetsutbyte och konkret samverkan med andra (olika, eller 
liknande) verksamheter i förbundet. Personal från arbetsmarknadsenhet har genomfört och gett 
strategisk kompetensutveckling till personal med ledningsuppdrag i en kommun. Endast få 
arbetslösa individer i Sjuhärad har valt deltagande i en annan kommun än den de bor i. Totalt har 
förbundet även gett insatser till 11 personer (varav 6 unika) som inför start i aktivitet varit skrivna i 
kommun utanför Sjuhärad. (Härryda 3, Göteborg 2, Essunga 2, Alingsås 1, Varberg 1)  
Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer trots viss personalomsättning eller 
sjukskrivning av personal med ansvara för verksamheten. Några verksamheter har haft platser till 
förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna, medan vissa periodvis har haft en väntetid på 
någon/några veckor inför deltagande. Förbundets ägare, främst kommunerna, lyfter fram förbundet 
som viktigt då det drivit verksamhetsutveckling i den egna organisationen. Projektdriften är en 
viktig del i detta och nyttan involveras i och kommer ordinarie verksamhet tillgodo.  
 

1.4.4 För förbundet 
Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning och att driva verksamhet inom fastslagna 
medelsramar har uppfyllts. Budgeten har följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna.  
 
Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2020. Genom 
projektdriften har förbundets omsättning varit nästan 40% ytterligare (drygt 7 miljoner högre) än 
de 19 miljoner som förbundets medlemmar tillsammans bekostar. Mot bakgrund av detta är det 
naturligt att förbundet inte till fullo förmår hålla det egna kapitalet inom de ramar (den så kallade 
trappan) som fastställts av nationella rådet. (En liten differens finns av högre eget kapital mot 
medlemmars kostnad, men i relation till förbundets omsättning ligger det egna kapitalet väl i 
balans enligt trappans beräkningsmodell)  
Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.  
Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, viss utdelning av trycksaker samt 
med olika studiebesök och andra mötesplatser.  Förbundet har fortsatt spridit information via egen 
fristående hemsida, www.sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenteras.  
 

1.4.5 För samhället 
Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet genom förbundet minskar inte beroendet av 
offentlig försörjning, men andelen som förvärvsarbetar har ökat. Av de deltagare som avslutats 
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under 2019 har 47 personer gått ut i arbete eller studier.  Av dessa har 3 personer (2 kvinnor och 1 
man) fått arbete med subvention och 26 personer (12 kvinnor och 14 män) helt utan subvention.  
Om en mätning kunnat ske i ett något senare skede än direkt efter avslut uppger en verksamhet att 
fler i arbete och studier skulle kunna redovisas.    

Försörjning Andel före 
 

Förändring i % 
Sjukpenning/Rehabpenning 42% -5% 
Aktivitetsersättning 13% 3% 
Sjukersättning 3% 23% 
A-kassa 3% -32% 
Aktivitetsstöd 11% 18% 
Försörjningsstöd 24% -6% 
Studiestöd/Studiemedel                    1% -20% 
Annan offentlig försörjning 1% 14% 
Ingen offentlig försörjning 8% 7% 

 
 

1.5 Styrelse, ledning och administration 

1.5.1 Styrelse 
Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. 
Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en 
ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.    
 
Styrelsen har under året haft sex möten: 31 januari, 15 mars, 21 maj, 9 september, 13 november 
samt 6 december. Ordförande och vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats 
inför styrelsemöten. 
 
Beslutande ledamöter: 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, ordförande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan, vice ordförande  
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot    
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot 
 
Ersättare 
Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen 
Lars Hermansson, Försäkringskassan tom augusti 
Anette Ryberg, Försäkringskassan from september 
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen 
Leif Sternfeld (C), Marks kommun  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun 
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun 
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun  

1.5.2 Beredningsgrupper 
Till stöd för styrelsens planering fanns aktivt i början av året fyra grupper med relativt lokal 
förankring. Borås hade en egen grupp, Bollebygd och Mark hade en parvis liksom Herrljunga och 
Vårgårda. För Svenljunga-Tranemo-Ulricehamn samlades tre kommuner i en grupp. Grupperna hade 
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ett fåtal möten då tjänstemän på ledningsnivå träffades som beställarparter. Olika dialoger har därefter 
förts om hur det varit svårt att sammanföra olika behov i fasta grupper, där varje ämne inte är lika 
aktuellt för var och en. Styrelsen har under året diskuterat förbundets beslutsprocesser och fattat beslut 
om att pröva en ny modell 2020. 

 

1.5.3 Personal och lokaler 
Förbundet har följt sina riktlinjer för rekrytering av personal och har för gemensam övergripande 
administration under året köpt tjänster från medverkande parter, främst av olika kommuner:  
 
Förbundschef: Anna Fagefors, för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens 
anvisningar.  
Projektledning och biträdande förbundschef: Pernilla Knutsson, nu Andersson.  
Projektledning Space: Malin Karlsson.  
Projektledning Positiv Rörelse: Marie Irvang.  
Administration: Helena Thelin och Malin Ekunger.  
 
Övriga tjänster:  Gunilla Hell Bellman har i början av året arbetat med revidering av styrdokument 
tillsammans med förbundschef (däribland med förbundets nya plan för dokumenthantering) och 
senare som samordnare med uppdrag för attitydpåverkan i Puls. Anna-Karin Bragd har arbetat för 
Space, och Justyna Ratajczak för Positiv Rörelse. Efter första halvåret har Justynas tjänst köpts in 
för begränsade konsultuppdrag då hon lämnat kommunal anställning. 
  
Förbundet bekostade viss kompetensutveckling för personal med varaktiga uppdrag. Exempelvis 
har personal lärt mer om ACT och två har gått en CSR-kurs kring hållbarhet och Globala mål med 
fokus på samhällets vinster om arbetgivare anställer förbundets primära målgrupp.  
 
Fram till och med september har förbundet hyrt kanslilokaler på Österlånggatan 74 genom 
Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad som även ställt upp med tillgång till konferenslokaler i 
samband med styrelsemöten och utbildningar. Sedan oktober har förbundet kontor på 
Bryggaregatan genom en extern hyresvärd med egna ytor för möten och utbildningar. 
 

1.5.4 Externa resurser 
I viss mån har externa lokaler hyrts för utbildningar, konferenser och samverkansmöten.     
 
Bokföring och redovisningstjänster har skötts av ekonomiservice i Mariestad genom region Västra 
Götaland som även hanterat styrelsens arvoden genom Löneservice i Vänersborg. 
Löneservicedelen har sagts upp och upphörde vid årsskiftet. 
En person har gemensamt för flera samordningsförbund arbetat med verksamhetsuppföljning, 
analyser, rapporter och utbildning kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan).    
Konsulter/Föredragshållare har anlitats i samband med olika konferenser och informationsinsatser 
samt för processledning och annan utbildning inom kompetensutvecklingsprojekt Positiv Rörelse. 
Förbundet betalar en årlig kostnad för revision som ska ske genom kompletterande uppdrag. 
Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd och praxis har 
blivit att utgå från Regionfullmäktiges kandidat. Regionfullmäktige har utsett Ulf Sjösten till 
revisor, vilket Kommunerna allteftersom ställt sig bakom genom egna formella val.  
För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. KPMG har 
upphandlats och Nils Nordqvist utsedd som revisor.   
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2. Ekonomiskt utfall 
 
2.1 Ekonomisk sammanfattning 
 
Belopp i tkr Utfall               

jan-dec 2019 
Budget          

jan-dec 2019 
Avikelse           

jan-dec 2019 
Prognos 

helår 2019 
Utfall                       

jan-dec 2018 

1.Nettokostnad 
och finansnetto 

-19 134 -19 087 -47 -19 087  -19 265 

2.Bidrag 19 087 19 087 0 19 087  19 620  

3.Resultat  -47 0 -47 0  355 

4.Utgående EK 3 372       3 419 

 
 
 

2.2 Resultaträkning 
 
    Utfall     Utfall   

   jan-dec 2019  jan-dec 2018 

Intäkter      
 Space  369 911,00  2 334 134,12 

 Point  2 558 683,00  11 160 971,00 

 Positiv Rörelse  2 038 307,00  1 457 653,00 

 PULS  2 217 478,00  0,00 

 Övriga intäkter  -19,42 Not 1 -12,38 

Summa Verksamhetens intäkter  7 184 359,58  14 952 745,74 
      

Kostnader     
 Arvoden  -129 897,66  -145 956,45 

 Reseersättning  -76 727,12  -86 984,33 

 Sociala avgifter  -38 939,91  -43 943,09 

 Övriga Personalkostnader  -1 069 977,60  -1 052 720,87 

 Verksamhetsanknutna kostnader  -24 348 628,83 Not 2 -32 532 705,76 

 Lokalkostnader  -158 750,00  -91 340,00 

 Övriga kostnader  -496 231,24 Not 3 -264 500,60 

Summa Verksamhetens kostnader  -26 319 152,36  -34 218 151,10 

RES1 Verksamhetens nettokostnad   -19 134 792,78   -19 265 405,36 

 Erhållna bidrag från huvudmännen  19 087 000,00  19 620 000,00 

 Övriga finansiella intäkter  2 186,76  1 244,73 

 Övriga finansiella kostnader  -1 645,00  -1 087,00 

Summa Finansiella intäkter/kostnader  19 087 541,76  19 620 157,73 
      

RES2 
Resultat före extraordinära  
poster o spec beslut   -47 251,02   354 752,37 

      
 Extraordinära intäkter  0,00  0,00 

 Extraordinära kostnader   0,00  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT   -47 251,02   354 752,37 
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NOTER 
      

  

Not 1 Övriga intäkter  Jan-dec 2019  Jan-dec 2018 

3740 Öres- och kronutjämning  -19,42  -12,38 

Summa:  -19,42  -12,38 

      

Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader  Jan-dec 2019  Jan-dec 2018 

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader  -38 782,96  -36 721,80 

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster  -22 849 100,76  -31 036 675,74 

5540 
Övriga verksamhetsanknutna 
kostnader  -14 869,09  -17 729,88 

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader  -684 685,66  -1 003 291,05 

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader  -2 800,00  -9 600,00 

5544 

Verksamhetsanknutna utbildnings-, 
kurs- 
 och konferenskostnader  -711 721,53  -394 901,25 

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker  -38 022,00  -17 946,00 

5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -8 646,83  -15 840,04 

Summa:  -24 348 628,83  -32 532 705,76 

      
Not 3 övriga kostnader  Jan-dec 2019  Jan-dec 2018 

6230 Datakommunikation  -9 642,20  -9 313,66 

6412 Möbler  -19 752,00  -4 900,00 

6419 Övriga förbrukningsinventarier  -48 443,20  -46 764,64 

6451 Kontorsmaterial  -9 558,58  -6 026,26 

6911 Kostnader för information och   -9 525,06  -21 609,70 

7071 Representation (ej personal)  -554,46  -412,76 

7212 Tele, mobil  -6 443,65  -4 821,62 

7251 Postbefordran  -46  -20 

7541 IT-tjänster  0,00  -1 117,60 

7551 Konsultarvoden spec utredn  -85 166,00  -54 082,00 

7599 Övriga tjänster  -293 630,00  -100 819,86 

7619 Övriga kostnader  -13 470,09  -14 612,50 

Summa:  -496 231,24  -264 500,60 
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2.3 Balansräkning 
 
 

  
Ingående 

balans Förändring 
Utgående 

balans  

  2019-01-01  2019-12-31  
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar 0,00 0,00   
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00        
Omsättningstillgångar     
 Kortfristiga fordringar 5 688 937,00 -1 893 782,00 3 795 155,00 Not 1 

 Likvida medel 8 794 001,20 -2 463 005,06 6 330 996,14 Not 2 

Summa omsättningstillgångar 7 922 353,59 -4 356 787,06 10 126 151,14  

      
SUMMA TILLGÅNGAR 7 922 353,59 -4 356 787,06 10 126 151,14  

      
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER     
      
Eget kapital     
 Eget kapital 3 419 480,33 0,00 3 419 480,33  

 Periodens resultat  -47 251,02 -47 251,02  
Summa Eget kapital 3 419 480,33 -47 251,02 3 372 229,31        
Skulder     
 Kortfristiga skulder 11 063 457,87 -4 309 536,04 6 753 921,83 Not 3 

Summa skulder 5 336 437,42 -4 309 536,04 6 753 921,83  
SA EGET KAP, AVS. och SKULDER 7 922 353,59 -4 356 787,06 10 126 151,14  

    
 
   

 NOTER UB 2019-12-31  UB 2018-12-31  
Not 1 : Kortfristiga fordringar     

1511 Kundfordringar 2 194 750,00  2 439 500,00  

1687 
Redovisningskonto, 
Ludvikamoms 99 905,00  

48 937,00 
 

1711 Förutbetalda kostnader 500,00  500  
1712 Upplupna intäkter 1 500 000,00  3 200 000,00  

 Summa: 3 795 155,00  5 688 937,00  
      
Not 2 : Likvida medel     

1930 Bankgiro 1 114 742,08  4 979 933,90  
1970 Företagskonto 5 216 254,06  3 814 067,30  

 Summa: 6 330 996,14  8 794 001,20  
      
Not 3 : Kortfristiga skulder     

2411 Leverantörsskulder 4 147 739,00  6 690 124,21  
2711 Innehållen personalskatt 0,00  6 136,00  
2931 Upplupna sociala avgifter 0,00  4 855,00  
2991 Upplupna kostnader 2 606 182,83  4 362 342,66  

 Summa: 6 753 921,83  11 063 457,87  
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2.4 Uppföljning per kostnadsställe 
 

    Utfall Budget Avvikelse 

  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec 

    2019 2019 2019 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers. etc) 215 300 -85 

1003 Gemensamma kostn (revision, SUS, ek service) 157 200 -43 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, information div mtrl)  1 540 1 550 -10 

3001 Verksamheter i Borås, (Ny kraft, k+) 4 350 5 250 -900 

3002 Aktiv hälsa Borås  800 800 0 

3004 Sociala företag 485 500 -15 

3005 * Utbildning/Utveckling  566 200 366 

3006 Gröna Vägen i Borås  1 350 1 350 0 

3007 Aktiv hälsa Mark 300 300 0 

3008 Ny kraft Mark  2 070 2 070 0 

3010 Aktiv hälsa Bollebygd 100 100 0 

3011 Ny kraft Bollebygd  550 550 0 

3012 Aktiv hälsa Svenljunga  100 100 0 

3013 Ny kraft i Svenljunga  650 650 0 

3015 Ny kraft i Tranemo  700 700 0 

3016 Ny kraft i Ulricehamn   1 450 1 450 0 

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verks. (ny kraft, aktiv) 800 800 0 

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet 650 650 0 

3020 Tranemo Aktiv hälsa 100 100 0 

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa 200 200 0 

3036 Vägen Framåt 6 0 6 

3041-42 Space Utlandspraktik, ordinarie del av 744 638 106 

3043-45 Point; studiesteget, ordinarie del av 200 200 0 

3047-48* Medfinansiering till ESF Projekt Positiv Rörelse 429 429 0 

3049 Medfinansiering ESF Projekt Puls (tidigare Kplus) 900 0 900 

Summa   19 412 19 087  * 325 

 

* Kostnadsställe 3005 omfattar utöver planerad budget för samordningsförbundets dag mm även 
kostnader för utbildningar som erbjudits medlemmar och prioriterats löpande under året.  
Den positiva skillnaden mellan utfall mot budget (325tkr) och årets minskning av eget kapital 
(47tkr) består av intäkter av tidigare upparbetade projektkostnader som ersatts inom ramen för 
ESF-finansiering. (Tidigare inte fullt uppbokade som intäkt då avvikelser kan uppstå mellan 
ansökan om utbetalning och faktisk beviljad utbetalning)  
 
* kostnadsställe 3047-48 är en estimering av den totala medfinansiering till ESF-projekt Positiv 
Rörelse som avsatts under den treårsperiod projektet pågår. Projektet avslutas och slutberäknas 
först 2020 då ev mindre differens kan synliggöras.  
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    Utfall 
  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec 
    2019 

3041 Space genomförande, faktiska 80 

3042 Space, Schablonbaserade 1 114 

3043 Point analys, faktiska  0 

3044 Point genomförande, faktiska  70 

3045 Point Schablonbaserade (studiesteget) 474 

3047 Positiv Rörelse -faktiska 1 115 

3048 Positiv Rörelse -Schablonbaserade 1 202 

3049 Puls 2 848 

Summa   6 903 

 
ESF-projektens kostnader fördelas på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader.  
Det finns en eftersläpning av sökta intäkter i projekten, och kostnaderna är inte linjära.  
Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte medfinansiering i 
form av deltagartid eller andra värden som på olika vis ska tillföras projekten.  
Förbundet har haft en extra förskjutning som beredskap för att kunna lösa eventuell 
medfinansiering som kunnat uppstå till följd av att budgeterad deltagartid uteblivit, eller om inte 
alla kostnader ansetts möjliga att ersätta med medel från ESF. Projekten omfattar flera 
kostnadsställen vardera för att anpassa redovisning och uppföljning enligt de kriterier som ESF 
kräver. I likhet med både tidigare genomförda och andra nu pågående projekt har Space och Point 
drivits under tre år med budgetperioder för olika tidsintervall som inte sammanfaller med 
kalenderår. Projekten har nu balanserats i samband med att projektperiod upphört och detta medför 
att förbundet trots 325tkr högre kostnader mot budget endast har ett negativt resultat på 47tkr. 
  
 
2.5 Kassaflödesanalys  
Löpande verksamhet  

 Årets resultat -47 251,02 

Kassaflöde från löpande verksamhet -47 251,02 
   

Förändring av rörelsekapital  

 Kortfristiga fordringar 1 893 782,00 

 Kortfristiga skulder -4 309 536,04 

 Överlåtelse inkomster  
Förändring av rörelsekapital -2 415 754,04 

   
Investeringar   
 Investeringar 0,00 

Investeringsnetto  0,00 
   

Finansieringar   
 Långfristiga fordringar 0,00 

 Långfristiga skulder 0,00 

Finansieringsnetto  0,00 
   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -2 463 005,06 

   
Kontroll (Se Balansrapporten)  
UB Likvida medel  6 330 996,14 

IB Likvida medel  8 794 001,20 

Summa:  -2 463 005,06 
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2.6 Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 
tillämpliga delar. 
 
Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att 
kunna möta oplanerade verksamhetsförändringar. Det egna kapitalet överstiger 3 mnkr per 
balansdagen, vilket kommer att utjämnas inom kommande år om pågående och planerade 
verksamheter implementeras i den omfattning de har nu. 
  
Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen -47tkr. Av detta avgår 
inga realisationsvinster och ingen justering mot övriga poster enligt KRL.  
Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella 
anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2019. 
 
 
3. Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 
intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
  
Borås  2020- 02 - 05 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Cecilia Andersson   Sofia Sandänger   
Ordförande    Vice Ordförande   
(Västra Götalandsregionen)   (Försäkringskassan)  
    
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Lars-Åke Johansson   Jonas Ryhr 
Ledamot    Ledamot  
(Kommunerna; Borås kommun)  (Arbetsförmedlingen)     
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FINANSRAPPORT 2020-03-31

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-02-29 2020-03-31
Räntebärande likviditet*) 441,5 552,5 385,1
varav:  -utlåning till internbanken -140,9 144,7 -783,3

-externa räntebärande placeringar 313,5 320,4 320,4

-direktutlånat till bolagen 9,1 9,1 8,9

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 259,7 78,3 839,2

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

Intecknad likviditet 769,6 568,0 568,7
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad 27 -167
Kommentar: 

Minskningen av likvida medel beror främst på den årliga pensionspremieinbetalningen på knappt 150 mkr

 

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 191231 Fsg 2020 Marknadsvärde 200331 Orealiserat +/-*)
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 5,0 -1,5 3,1 -0,3

Nordea Instutionell Korträntefond 59,9 -18,8 40,8 -0,3

Simplicity Likviditetsfond 60,5 -19,0 40,8 -0,8
SPP Företagsobligationsfond 79,7 -24,5 52,2 -2,9

SPP Grön Obligationsfond 46,0 -14,3 30,9 -0,7

SPP Obligationsfond 20,7 -6,5 14,4 0,1

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 26,4 -8,3 17,6 -0,6

Öhman Grön obligationsfond AB 22,2 -6,8 14,6 -0,7

320,4 -99,6 214,4 -6,4

Realiserade vinster/förluster under året 0,8

*) Som en följd av ändrade redovisningsprinciper 2019 bokfördes föregående års orealiserade vinst på 6,8 mkr som en ränteintäkt 2019.
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-02-29 2020-03-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 368,8 9 393,2 9 387,2
Upplåning - Borås Stad -140,9 144,7 -783,3

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 214,6 153,5 175,5

Upplåning - Certifikat 1 300,0 1 100,0 1 500,0

Upplåning - Kommuninvest 3 995,1 3 995,1 4 495,1

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

Upplåning- Obligation 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 368,8 9 393,2 9 387,2

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad: inkl kreditlöften

Snittränta: inkl kreditlöften

Genomsnittlig lånemarginal:

Återstående räntebindningstid (år):

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 750 0 2021-03-31

SHB Kreditlöfte 750 0 2021-03-31

SEB Kreditlöfte 750 0 2021-03-31

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2021-03-31

Summa 3 150 0,0

2020-02-29 2020-03-31

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%

0,05% 0,05%

0,17% 0,18%

2,24 2,60

33% 25%

2,38 2,77

52,4 53,1

0,74% 0,77%

2020-02-29 2020-03-31

6 893,2 6 887,2



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 2 839,5 3 200,0 1,11% 0,37% 7,4 24%

BEMAB 3 861,1 4 747,0 2,11% 0,43% 3,5 6%

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

ELNÄT 889,5 1 200,0 0,87% 0,23% 2,0 4%

VISKAFORSH 375,6 411,0 0,95% 0,44% 0,8 41%

STADSHUSAB 195,1 204,8 0,54% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 273,9 410,0 1,01% 0,19% 0,7 7%

FRIBO 192,1 231,0 1,70% 0,42% 0,4 16%

SANDHULTSB 257,3 305,0 1,01% 0,49% 0,7 35%

TOARPSHUS 227,6 245,0 1,07% 0,49% 0,5 28%

DJURPARK 133,6 180,0 0,82% 0,00% 0,4 999%

PARKERING 104,1 150,0 0,89% 0,41% 0,2 3%

BORÅSBORÅS 3,3 22,0 0,48% 0,00% 0,0 999%

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

AKADEMIPLATSEN 34,4 65,0 0,48% 0,00% 0,1 999%
Summa 9 387,2 11 373,2 1,51% 0,37% 17,6

*) 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

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,6 år Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,8 år Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 25% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 151% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2020-03-31 på nominellt 3 219,5 mkr har ett marknadsvärde på -42,1 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
Under mars har nyupplåning på 500 miljoner kronor samt avyttring av fonder för 100 miljoner kronor genomförts. Detta för att dels frigöra likviditet 

till kommande investeringar samt för att ha framförhållning avseende likviditeten i rådande situation.
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Goda exempel på kommunala åtgärder 
 

Enligt Svenskt Näringsliv hade den 1 april 9 av 10 kommuner vidtagit åtgärder för att 
minska effekten av Corona. Flera organisationer har sedan Coronautbrottet skickat 
uppmaningar till kommuner med exempel på åtgärder som behövs för att hjälpa 
näringslivet. Visita skickade den 20 mars en uppmaningslista till alla kommuner i Sverige 
med en rad åtgärdsförslag för att stötta besöksnäringen. Dessa har tagits emot i varierad 
grad, och många kommuner har valt att följa andra organisationers riktlinjer om att ge 
anstånd på fakturor medan Visita efterfrågar ett totalt stopp på uttag av avgifter och 
hyreskostnader, samt ytterligare åtgärder för att stötta företagen inom näringen. 
 
Nedan redovisas ett antal goda exempel på kommuner som gått ett steg längre än att 
skjuta upp företagens kostnader. I de flesta fall behöver företagen själva kontakta 
kommunen för att begära anstånd på avgifter och fakturor då detta bedöms individuellt.  
 

 

Visita uppmanar Sveriges kommuner att 
 

• Införa ett stopp för uttag från företag av: 
 

o Kommunala tillsynsavgifter för bl.a. livsmedelskontroll och tillsyn enligt 
alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter 

o Kommunala avgifter vid markupplåtelser för bland annat uteserveringar 
Trosa kommer inte att debitera företagen för planerad tillsyn och kontroll 2020. Det 
innebär att de fakturor som nu går ut till företag kommer att makuleras och att den 
planerade tillsynen under 2020 kommer att utföras men inte debiteras för.  
 
Staffanstorp har slopat tillsynsavgifter under 2020 inom miljö och kontroll, samt slopat 
avgift för torghandel och uteserveringar. 
 
Höör kommun tar inte ut avgifter under 2020 för bland annat livsmedelskontroll, tillsyn 
enligt alkohollagen samt avgift för markupplåtelse och uteservering. Även Åmåls kommun  
har valt att slopa tillsynsavgifterna.  
 
Avgifter stoppas och efterskänks tillfälligt i Partille kommun. Avgifter för miljöbalkstillsyn 
och livsmedelskontroll samt kontroll av receptfria läkemedel till företag stoppas tillfälligt 
från den 23 mars och efterskänks under 6 månader.  
 

o Andra taxereglerade avgifter, t.ex. VA- och renhållningsavgifter 
Årjäng kommun har beslutat att VA- och avfallsavgiften tas bort under april-juni. Avgift 
för bygglov tas bort för företagare och medborgare för resten av året.  
 

o Hyror för lokaler som kommunen upplåter åt företag 
Flera kommuner beviljar anstånd med hyror, väljer att se över betalningsvillkoren och 
exempelvis övergår från kvartalshyra till månadshyra. 

https://www.trosa.se/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/for-dig-som-foretagare/
https://staffanstorp.se/2020/03/16/stopp-for-kontroll-och-tillsynsavgifter/
https://www.skd.se/2020/03/27/kommunanstallda-far-extra-trivselpeng-till-luncher-2/
https://www.amal.se/media/470091/pressmeddelande-stort-atgardpaket-for-att-stotta-det-lokala-narigslivet.pdf
https://www.partille.se/kommun--politik/krisberedskap-och-sakerhet/om-covid-19-och-coronaviruset/information-till-foretagare/
https://www.arjang.se/sv/Invanare/Nyhetslista-invanare/Beslut-om-atgardspaket-for-foretag-och-invanare-i-Arjangs-kommun/
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Örebro går ännu längre och efterskänker två hyror till drabbade företag:   
 
Sundbyberg har tagit efter Örebros modell, men lagt till en månad. De skriver att den 
pågående pandemin av coronavirus slår nu hårt mot många små och medelstora företag i 
Sundbyberg. Därför ger Förvaltaren sina lokalhyresgäster inom sektorer sällanköp, 
restaurang och vissa andra verksamheter tre hyresfria månader under april, maj och juni. 
Övriga verksamheter går från kvartalshyra till månadshyra.  
 

• Återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av 

kommunen. 
Karlstad kommun har beslutat att avgifter som har betalats till kommunen för event som 
har blivit inställda, exempelvis lokalhyror och avgifter för utskänkningstillstånd 
återbetalas.   
 

• Låt restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga 

senare på säsongen och var generös med serveringstider och 

uteserveringarnas ytor 
Företagen inom Mora kommun får ha uteservering utan tidsbegränsning, det vill säga året 
runt om så önskas.  
 
I Älmhults kommun får uteserveringar öppna tidigare samt stänga senare, och kommunen 
tar ej ut avgift för markupplåtelse tom 31 december 2020.  
 
Höganäs kommun upplåter tills vidare vissa av stadens torg (Gruvtorget, Sundstorget, 
Nymbergs plats och Arnbergs plats) avgiftsfritt för näringsidkare som vill flytta ut sin 
handel och servering.  
 
Ronneby är ytterligare en kommun som beslutat att uteserveringarna blir avgiftsbefriade 
under 2020.  
 

• Korta betaltiden till företag som levererar till kommunen för att på 

så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet 
Många kommuner ber företagare höra av sig om de behöver förkortad betaltid. Med 
anledning av nuvarande pandemisituation godkänner Region Gotland en ändring från 30 
dagars betalningstid till 15 dagar.  
Sollentuna kommun tar det ett steg längre och ska betala fakturor som kommer in till 
kommunen inom 7 dagar.  
 

• Skjut upp evenemang i stället för att avboka för att låta de pengar 

som betalats in stanna hos företaget 
De konferenser och möten som Sigtuna kommun redan bokat in på 
konferensanläggningar kommer inte att avbokas. 

https://www.obo.se/nyheter-press/orebrobostader-efterskanker-tva-manadshyror-till-drabbade-foretagare-i-coronas-spar/
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-och-evenemang/nyhetsarkiv/nyheter/2020-03-28-forvaltaren-ger-tre-hyresfria-manader-till-drabbade-foretag.html
https://karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/corona-foretagare/lattnader-for-foretag/
https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/information-i-coronatider-for-dig-som-ar-foretagare.html
https://www.almhult.se/sv/byggabo/tryggochsaker/trygghetochfolkhalsa/almhultskommunsarbetemednyacoronavirusetcovid19/nyheter/nyhetsarkivcorona/fleratgarderforattstottanaringslivetingenavgiftformarkupplatelseforuteserveringar.5.5065b2d1170f3d903ed3e15a.html
https://www.hoganas.se/Foretagare/starta-och-driva-foretag/information-och-atgarder-for-dig-som-foretagare-med-anledning-av-coronaviruset/
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretag-stod-och-radgivning/radgivning-och-stod/foretagsakuten.html
https://www.gotland.se/informationtillforetagare?fbclid=IwAR28A8TiwbOID9177YHXNDVn098fd31N6LG6gKe6r4qhzVt09FzwzqY96C0
https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/Naringslivet-i-Sollentuna/stodpaket-till-foretagare-under-coronakrisen/
https://via.tt.se/pressmeddelande/sigtuna-kommun-utokar-stodet-till-naringslivet?publisherId=3235411&releaseId=3273029&fbclid=IwAR0KTSk4YOKnFCWwhSkCYTLj0aJxz4k_JobFt9LOCJxCzlJUFTN9YAKAyFQ
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De konferenser och möten som Strängnäs kommun redan bokat in på 
konferensanläggningar kommer inte att avbokas. I de fall de avbokas betalar vi 
konferensavgiften. Avser konferenser innan 31 augusti 2020. 
 

• Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till 

företagen 
Otroligt många olika lösningar för att informera och föra dialog med näringslivet. Många 
satsar på digital hjälp, och extra resurser för företagsrådgivning och stöttning till att ta 
del av regeringens stödpaket.  
 
Mora kommun genomförde ett seminarium med experter för att ge information till 
företagarna i Mora, och de har likt många andra kommuner även skapat en tillfällig 
Företagslots dit företag kan ringa för att få rådgivning.  
 
Tanums kommun håller digitala möten med företagarna i kommunen varannan vecka för 
att hålla dialogen vid liv. De har också, likt många andra kommuner, delat ut presentkort 
till alla kommunanställda (även vikarier) som endast kan användas för att handla lokalt. 
 
Skellefteå kommun har också startat upp ett initiativ som kallas Företagshjälpen. Det är 
ett direktsänt seminarium med olika experter som hjälper till att svara på företagens 
frågor, som kan ställas under direktsändning eller inför programmet. Kommunen kommer 
att erbjuda denna sändning varje onsdag och hade över 2000 tittare vid första tillfället. 
 
Skurups kommun har startat Corona-Akuten. "Då flera av verktygen regleras nationellt 
och det ibland kan vara svårt att förstå om och hur de kan användas har vi valt att med 
Företagarna Skurup och Skurups Sparbank ta initiativ till Corona-akuten där ni kan få 
konkret hjälp med de olika verktygen som finns till hands i form av uppskov, korttids-
permitteringar mm.” 
 

Övriga initiativ:  
Flera kommuner har skapat en möjlighet elever på stängda skolor att få hämta lunch från 
lokala restauranger genom lokala överenskommelser. Detta har bland annat Gotland, 
Kalmar och Borås kommun valt att göra. 
 
Det finns även flera exempel på kommuner som valt att ge en extra gåva eller tidigarelägga 
årets julklapp till kommunens anställa och ge det i form av ett lokalt presentkort för att 
gynna lokalt näringsliv. 
 
Höganäs kommun kommer att erbjuda de lokala restauranger som har möjlighet att under 
vecka 16–18 leverera luncher till kommunens förskolors 13 mottagningskök. Från och med 
måndag den 30 mars kan lokala restauranger leverera lunch till kommunanställda på 
Stadshuset. De kommande veckorna kommer det att alterneras mellan tre olika lokala 
restauranger per vecka.  
 

https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2020-03-20-strangnas-kommuns-atgarder-for-att-underlatta-for-foretagen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tanum.se%2Fkommunpolitik%2Fflernyheter%2Fnyhetsarkiv%2Fdigitaltsamverkansmotemedforetagarenr2.5.21b100911715395dcb719847.html&data=02%7C01%7Celionor.hennevelt%40visita.se%7C2d1fab03b6ee437b9c9d08d7e1e6a3bd%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637226253290849619&sdata=q%2Fn1WqUNZukCeLzH7LdojY%2Bd%2FX0BuuvPAaIart%2FhW1c%3D&reserved=0
https://www.skelleftea.se/information-till-foretag-naringsliv
https://www.skurup.se/coronavirus-naringsliv
https://www.gotland.se/luncherbjudande
https://www.kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasium/elevrestauranger.html
https://www.boras.se/coronaviruset/coronautbildningochforskola/gymnasielunch.4.2922c046170f39050863acbc.html
https://www.hoganas.se/Foretagare/Nyhetsarkiv/mat-till-forskolan-fran-lokala-restauranger/
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Åmåls kommun ska använda sig av restauranger för kvällsmaten på äldreboenden vissa 
dagar i veckan, och matlådorna för hemmaboende pensionärer kommer även de att 
levereras av restauranger.  
 
Flera kommuner öppnar även upp för resursutbyte, om det finns behov av personal inom 
kommunal verksamhet.  
 
Många har infört tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrumnära områden för att gynna 
handel och besöksnäring.  

 

Vilka åtgärder kan er kommun ta för att minska effekterna av 

Coronaviruset för era lokala företagare? 

https://www.amal.se/media/470091/pressmeddelande-stort-atgardpaket-for-att-stotta-det-lokala-narigslivet.pdf


Från: Ulf Olsson 
Skickat: den 29 april 2020 13:02 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Fwd: Sammanställning av goda exempel på kommunala åtgärder för att stötta 

företag i besöksnäringen 
Bifogade filer: image001.png; ATT00001.htm; Goda exempel på kommunala åtgärder 

200420.pdf; ATT00002.htm 
 
 

Skickat från min iPad 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  < @visita.se> 
Datum: 29 april 2020 12:11:10 CEST 
Till: Anders Glemfelt <Anders.Glemfelt@boras.se>, Annette Persson Carlson 
<annette.carlson@boras.se>, Ulf Olsson <Ulf.Olsson@boras.se>, Svante Stomberg 
<Svante.Stomberg@boras.se> 
Ämne: Sammanställning av goda exempel på kommunala åtgärder för att stötta 
företag i besöksnäringen 

  
Återkoppling till kommunens beslutsfattare, 
  
Nu är Visita tillbaka igen, gällande en sammanställning av goda exempel på kommunala åtgärder 
för att stötta företag i besöksnäringen. 
  
Den 20 mars mailade vi ut en vädjan om hjälp till Sveriges kommuner att ta ansvar för att bidra till 
att motverka effekterna  av coronaviruset för den svenska besöksnäringen, sysselsättningen och 
företagandet. Visita föreslog ett antal åtgärder som skulle kunna gå att genomföras genom beslut i 
kommunerna – och som skulle bidra till att förbättra företagens just nu extremt utsatta läge.  
  
Dessa har tagits emot i varierad grad, och många kommuner har valt att följa andra organisationers 
riktlinjer om att ge anstånd på fakturor medan Visita efterfrågar ett totalt stopp på uttag av avgifter 
och hyreskostnader, samt ytterligare åtgärder för att stötta företagen inom näringen. 
  
Bifogat redovisas ett antal goda exempel på kommuner som gått ett steg längre än att skjuta upp 
företagens kostnader. I de flesta fall behöver företagen själva kontakta kommunen för att begära 
anstånd på avgifter och fakturor då detta bedöms individuellt. 
  
Har ni själva goda exempel från kommunen att dela med er av (utöver de exempel vi listar i 
dokumentet över allt Borås gjort)? Återkoppla gärna till mig! 
  
Vi ser fram emot att se och ta del av fler goda exempel, 
  

Med vänlig hälsning 
 
 

 
Vik kommunikationsansvarig 

mailto:Anders.Glemfelt@boras.se
mailto:annette.carlson@boras.se
mailto:Ulf.Olsson@boras.se
mailto:Svante.Stomberg@boras.se


 
Visita 

D +46 72 450 12 16 

Din integritet är viktig för oss 
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Visitas integritetspolicy som du hittar på 
visita.se/integritetsskydd. Vi behandlar dina personuppgifter på rättsliga grunder, baserade på 
avtal, intresseavvägning eller rättslig förpliktelse. För att kunna behandla dina frågor sparas 
konversationen och dina kontaktuppgifter – men bara så länge som det bedöms vara nödvändigt 
för ändamålet. 
  

Från:   
Skickat: den 20 mars 2020 14:47 
Till: anders.glemfelt@boras.se; annette.carlson@boras.se; ulf.olsson@boras.se; 
svante.stomberg@boras.se 
Ämne: Kommuner behöver stötta besöksnäringen 
  
Hej, 
  
Mitt namn är  och jag arbetar som vik kommunikationsansvarig på Visita, 
besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation, för vår västra region. 
  
Som ni känner till så slår coronavirusets effekter nu stenhårt och hänsynslöst mot restauranger, 
hotell och andra företag inom besöksnäringen. Ju längre detta pågår, desto värre blir situationen 
och utvecklingen är förödande mot företag, jobb och integration. 
  
Många tusentals personer i besöksnäringen har redan varslats, och vi vet att ytterligare tusentals 
kommer att varslas i närtid. Utöver detta har tillfälliga anställningar, provanställningar etc. för 
långt över 10 000 personer avslutats. Det handlar kort sagt om ett läge som ingen av oss har 
upplevt tidigare. 
  
På Visita arbetar vi just nu större delen av dygnets timmar för att hjälpa och stötta våra 
medlemsföretag med det stöd och råd vi kan ge, och för att åtgärder ska vidtas på nationell så väl 
som lokal nivå. 
  
Även Sveriges kommuner har i detta läge ett mycket stort ansvar för att bidra till att motverka 
effekterna av coronaviruset för den svenska besöksnäringen, sysselsättningen och företagandet. 
Visita har därför tagit fram ett antal åtgärder som kan genomföras genom beslut i kommunerna – 
och som skulle bidra till att förbättra företagens just nu extremt utsatta läge. Utan kraftfulla och 
snabba åtgärder kommer vi i en mycket snar framtid att se ytterligare uppsägningar och konkurser i 
betydande omfattning. 
  
Ni kan läsa mer om åtgärderna i bifogad fil – och förhoppningsvis har ni redan diskuterat eller 
beslutat om att implementera några, om inte alla, av dem. Beslutet om att tillåta uteserveringar 
redan nu är ett exempel på en mycket bra åtgärd ni gjort i Borås! 
  
Jag tar gärna en diskussion mer er om ni har några funderingar kring våra åtgärder, eller i andra 
frågor som berör besöksnäringen. 
  
Önskar er en fortsatt fin fredag, 
  

Med vänlig hälsning 

https://visita.se/integritetsskyddspolicy/
mailto:anders.glemfelt@boras.se
mailto:annette.carlson@boras.se
mailto:ulf.olsson@boras.se
mailto:svante.stomberg@boras.se


 
Vik kommunikationsansvarig 

 




