
 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anmälningsärende 2020-05-25 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-08 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00378 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Liza Lindmark 
 

Datum 

20200430 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Liza Lindmark 
Handläggare 
033 357039 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00378 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2020-05-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

1. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads   (bil.) 

Samordningsförbund den 27 mars 2020 

Dnr 2020-00155 

 

2. Ansökan från Boråskretsens Hemvärnsförbund om  (bil.) 

verksamhetsbidrag till Hemvärnets lokaler 2020 

Dnr 2020-00365 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för Borås   (bil.) 

kommuns Parkerings AB den 20 april 2020 

Dnr 2020-00031 

 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om  (bil.) 

åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020, Viskastrandsgymnasiet 

(Komplettering till ärende 2019-00037 Nämndbudget 2020:2, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, åtgärdsplaner) 

Dnr 2020-00336 

 

5. Skrivelse från Västra Götalandsregionen om utlysning av  (bil.) 

sociala investeringsmedel 2020 

Dnr 2020-00354 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB  (bil.) 

den 20 april 2020 

Dnr 2020-00031         

 

7. Redovisning av utbildningsbidrag 2019 från   (bil.) 

Socialdemokraterna i Borås   

Dnr 2020-00413  
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8. Redovisning av utbildningsbidrag 2019 från Miljöpartiet  (bil.) 

de Gröna i Borås   

Dnr 2020-00383   

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Fredag den 27/3, kl 13.30-15.30  

Plats Solhem Regionens Hus, Borås (Ekenäsgatan 15, lokal Avsikten)  

 

 

Beslutande  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Ersättare 
Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 
 

Omfattning 
Inför mötet har personal från Mark och Vårgårda informerat och gett exempel på hur de 

arbetar med ACT i förbundets aktiviteter.  

§§ 13-19 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare Jonas Ryhr 
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Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

 

Med anledning av corona/covid 19 medverkar  

några mötesdeltagare digitalt och andra är  

på plats i regionens lokal.  

 

 

 

Dagordningen godkänns. 

 

14 Val av justerare 

 

Jonas Ryhr justerar.   

15 Föregående protokoll, den 5/2 2020 

 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

 

Noteras: 

att årsredovisning ännu inte är skickad till 

medlemmarna för prövning av ansvarsfrihet. 

Revisionsberättelse ännu inte inkommen. 

 

samt  

förtydligas att tidigare stöd till sociala företag 

avbrutits i sin nuvarande form och att budgetposten 

tas bort för att balansera budget, samt att förbundet 

under 2020 ska utreda eventuella stödformer, som 

ska ske i enlighet med de nationella riktlinjerna. 

 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

16 Framtidsmässan, uppföljning 

 

Den 6/3 genomfördes en framtidsmässa för och om 

unga med funktionsnedsättning, inom Pulsprojektet. 

 

Sofia redogör för det stora intresset från målgruppen 

och den efterföljande workshop. Det som var avsett 

att vara en liten pilot blev ett stort evenemang och 

fler skulle ha behov av att ta del av informationen. 

 

 

 

Styrelsen noterar att mässan 

och efterföljande workshop 

varit lyckade.  

 

Eventet är lämpligt att 

upprepa, med anpassning till 

vunna erfarenheter 

 

17 Informationspunkt för förbundschef 

 

Slutredovisning pågår gentemot ESF för Positiv 

Rörelse som efter mars upphör som projekt. Delar av 

medel som uppbokades har fortsatt nyttjats utanför 

projektets ursprungliga ram. Det nya projektet PR 

Hälsa i hållbart arbetsliv tar nu vid. Corona har 

påverkat delar av förbundets verksamhet och då 

främst Space som skulle omfattat utlandspraktik. 

Resan till Italien har inställts.  

 

 

 

Styrelsen noterar 

informationen 

 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2020/02/Protokoll-styrelse-20200205.pdf
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Informationspunkt för parterna  

  

Parterna informerar varandra om delar av de frågor 

och synpunkter som framkommit vid 

medlemssamrådet tidigare på dagen.  

 

Övrigt aktuellt som noteras:  

Alla parter berörs nu kraftigt av pågående Corona 

och Covid19. 

 

VG-Regionen rustar för det värsta och hoppas på det 

bästa gällande virusläget och hanterar såväl 

läkemedel, skyddsutrustning och personal som en 

enda gemensam enhet för hela regionen. 

 

Försäkringskassan ser ett läge där fler utbetalningar 

ska ske utan att lagstiftningar och direktiv ännu ger 

alla svar. 

 

Mark rapporterar kort om att de nyss dragit igång sin 

nya arbetsmarknadsenhet. 

  

Många befarar nu starkt att arbetslösheten ökar och 

läget oroar  

Arbetsförmedlingen och kommunerna lyfter riskerna 

med att förbundets målgrupper riskerar att hamna 

mer i bakvattnet med fler arbetslösa personer. 

Anställning som medel för anställbarhet kan bli 

aktuellt i vissa kommuner.  

  

De ledamöter som var med på 

spridningskonferensen för Positiv Rörelse ger lite 

korta återblickar om det. 

 

 

  

 

Var och en i styrelsen noterar 

aktuella frågor och 

uppmuntras att ta del av de 

positiva omdömen som olika 

ägarrepresentanter framfört 

under förmiddagens möte.   

19 Övriga frågor, mötet avslutas 

 

Ordförande tackar alla deltagare, både som varit på 

plats och de som deltagit via digital sändning. 

Förbundets personal tackar ordförande som bistått 

med tekniska förutsättningar och ordnat med att 

mötet kunnat ske i Regionens lokaler.  

 

 

 

 

Mötet avslutas. 

 

Nästa möte: 2/6 fm 

 

 



 

 

Stadsledningskansliet 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
PM 
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1(1) 

Datum 
2020-04-22 

Instans 
Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2020-00365 2.4.3.25 

 
Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
 

 

 

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2020 
Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokal-
kostnader för år 2019 och 2020. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas 
beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund som sedan fördelar detta 
mellan hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har 
haft. 

Verksamhetsbidraget i denna del,  55 862 kr, avser hemvärnets egna 
lokalkostnader för år 2019. Hyreskostnaden för hemvärnsgårdarna vid 
Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola, Fristad, betalas direkt av Kommunstyrelsen 
till Lokalförsörjningsförvaltningen, 187 311 kr, och avser år 2020. Av 
hemvärnsgårdarna som verksamhetsbidraget avser ingår inte hemvärnsgården i 
Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots detta bedöms ett stöd till den 
utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom hemvärnets 
personal även till hemvärnsungdomar och andra frivilligorganisationer, vara av 
sådan betydelse att ett verksamhetsbidrag även för dessa lokalkostnader skall 
utbetalas. Finns med i Kommunstyrelsens budget och har utbetalats i förskott. 

 

Stadsledningskansliet 

 
 
Carl Morberg 
Handläggare 

























 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-31 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00235 1.2.4.1 
 

  

 

Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020, 

Viskastrandsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna den justerade 

åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans för Viskastrandsgymnasiet.  

Utfallet av åtgärderna skall följas upp i samband med månadsuppföljningen ur 

alla perspektiv.       

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade om åtgärdsplaner för 

budget i balans på nämndmötet i januari. Viskastrandsgymnasiet har justerat 

åtgärdsplanen enligt följande: 

 

Åtgärder   Ekonomisk effekt 

Undervisning 
  Personal,        antal ÅA: 8,0 4 700 000 

Tjänster 
 

0 

Material 
 

 
EHT     

Personal,        antal ÅA: 1,0 700 000 

Tjänster 
 

0 

Material 
 

0 

Administration     

Personal,        antal ÅA: 0,4 200 000 

Tjänster 
 

0 

Material 
 

0 

Serviceorg     

Personal,        antal ÅA: 2,6 1 200 000 

Tjänster 
 

0 

Material 
 

0 

Summering: 12,0 6 800 000 
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Anpassningarna har hanterats på skolan enligt MBL. Ett MBL §19-protokoll 

daterat 2020-03-09 och ett MBL§11-protokoll daterat 2020-03-20. Vid MBL 

§19 den 9 mars kom man överens om att den riskanalys enligt Arbetsmiljölagen 

som gjordes i december 2019 inte behöver göras om för lärarorganisationerna. 

Däremot har det genomförts riskbedömningar för kommunals avtalsområde. 

Beslutsunderlag 

1. MBL protokoll, och riskbedömningar enligt Arbetsmiljölagen, för 

kommunals avtalsområde 

               

Samverkan 

FSG 2020-03-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Kommunrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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ANSÖKAN OM SOCIALA INVESTERINGSMEDEL  
 
 
 

Välkommen att söka stöd från Västra Götalandsregionen! 
 

På nästkommande sidor hittar du vår blankett för ansökan om stöd till 
Västra Götalandsregionens sociala investeringar. Insatserna ligger 
inom ramen för Västra Götaland 2020 – strategin för tillväxt och 
utveckling i Västra Götaland 2014–2020 och Strategi för hälso- och 
sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen.  
 
 
För att ansökan ska kunna beredas krävs att alla uppgifter lämnas 
direkt i blanketten. Det är viktigt att ansökan fylls i så noggrant som 
möjligt. Följ anvisningarna som anges i blanketten och fyll i alla 
uppgifter. Det som skrivs i blanketten är det som beaktas vid beslutet.  
 
Till ansökan ska en verksamhetslogik bifogas, mallen hittar du på 
www.vgregion.se/socialainvesteringar.  
 
 
Ifylld, underskriven och inskannad blankett mejlas till e-postadress: 
regionutveckling@vgregion.se  
 
 
Om ni inte har möjlighet att skanna in den underskrivna blanketten går 
det bra att skicka den i pappersform till: 
  
Västra Götalandsregionen 
Koncernstab regional utveckling 
Regionens hus 
405 44 GÖTEBORG 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta Västra Götalandsregionens växel, 
tfn 010-441 00 00. 
 

 
 
 

 
 

http://www.vgregion.se/socialainvesteringar
mailto:regionutveckling@vgregion.se
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ANSÖKAN OM STÖD TILL SOCIAL INVESTERING 
                                                                                      
1. Allmänna uppgifter 
Investeringens namn: 
      

Tidsperiod:      -       
Ange investeringens start- och slutdatum. Kostnader som uppkommer före eller efter denna period är inte 
stödberättigade. Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från slutdatum.   

Sökt belopp från Västra Götalandsregionens Sociala 
investeringsmedel:  

      kronor 

Investeringens totalkostnad: 
 

      kronor 

Ansökt om medel:  
Har ni ansökt om Sociala investeringsmedel i tidigare utlysningar? Om ja, ange diarienummer?        

Har ni ansökt om medel för er idé hos andra nämnder/kommittéer i Västra Götalandsregionen? Om ja, beskriv hos 
vem och beloppet ni ansökt om.       

Har ni ansökt om medel för er idé hos andra finansiärer/myndigheter? Om ja, beskriv hos vem och beloppet ni ansökt 
om.       

 
2. Uppgifter om sökanden   
Utbetalning av medel kan endast ske till sökande (den juridiska personen) och denne ska stå som ansvarig för det 
plus- eller bankgironummer eller bankkonto som anges.  
Ägare av 
investeringen: 

           

Sökande VGR:            

Org. nummer:             

Postadress:            Telefon:            

Postnummer/ 
postort: 

           Webbadress:            

Sökande 
kommun: 

           

Org. nummer:             

Postadress:            Telefon:            

Postnummer/ 
postort: 

           Webbadress:            

Ankomst 
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Plusgiro/ 
Bankgiro: 

 sökandens pg nr:              

 sökandens bg nr:             
Är sökande 
momspliktig?   Ja   Nej 

 
3. Kontaktpersoner  
Kontaktperson VGR:            Telefon:             

Mobil:             E-post:             

Kontaktperson Kommun:             Telefon:             

Mobil:             E-post:             

Kontaktperson ekonomi:            Telefon:             

Mobil:             E-post:             
 
4. Sammanfattande beskrivning av investeringen  
Beskriv kortfattat vad som ska göras (max 150 ord).  
 
      

 
5. Bakgrund  
Bakgrunden ska innefatta en problemanalys. Beskriv bakgrunden till de problem ni vill lösa genom 
investeringen. Beskriv omfattningen av problemet. Vilka är de underliggande orsakerna till problemet? 
Redogör om möjligt för aktuella kunskapsunderlag. Beskriv på vilket sätt investeringen förväntas lösa 
problemen? 
 
      

 
6. Syfte  
Ange det huvudsakliga syftet med investeringen. 

 
      

 
 
7. Målgrupp  
Gör en målgruppsanalys. Beskriv målgruppen och hur den har identifierats. Ange hur många barn och unga 
insatsen riktar sig till. Ange eventuell sekundär målgrupp (t ex skolpersonal, föräldrar, sjuksköterskor). 
 
      
 

 
 
8. Investeringens mål  
Ange investeringens mål. Målet ska vara mätbart och möjligt att följa upp. 
Hur relaterar investeringen till övergripande mål för involverade verksamheter.  
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8. Investeringens mål  
Ange investeringens mål. Målet ska vara mätbart och möjligt att följa upp. 
Hur relaterar investeringen till övergripande mål för involverade verksamheter.  
 
      

 
 
 
9. Investeringens innehåll  
 
Beskriv den/de metoder ni kommer arbeta med. Ta gärna hjälp av en processkarta för att beskriva 
målgruppens process inom ramen för investeringen, mall finns på vgregion.se/socialainvesteringar. Utgår 
metoden från evidensbaserad praktik (forskning eller best practice)? I så fall redovisa kortfattat. Beskriv hur 
investeringen är nyskapande och innovativ? Beskriv hur metoden på sikt bidrar till att förbättra barns och 
ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg. Hur relaterar insatsen till befintlig verksamhet? 
Hur skiljer sig arbetssättet från arbetssätt i befintlig verksamhet? 
 
Ange i punktform de aktiviteter som ni planerar att genomföra. 
 
      
 

 
 
 
10. Förväntade effekter på kort sikt, på lång sikt och på organisatorisk nivå 
Beskriv förväntade effekter som investeringen kommer att ge för målgruppen både på kort och på lång sikt. 
När förväntas de långsiktiga sociala och ekonomiska effekterna av investeringen att inträffa? Resonera kring 
hos vilken/vilka organisationer de förväntas landa. Effekter på organisatorisk nivå kan exempelvis handla om 
nya samverkansformer eller arbetssätt. Försök att beskriva vad investeringen bidrar med som är nytt och 
innovativt. 
 
Som stöd tar ni hjälp av investeringens verksamhetslogik. Att definiera investeringens verksamhetslogik hjälper er att 
beskriva hur aktiviteter leder till effekter. Bifoga verksamhetslogiken i ansökan, mall finns på 
vgregion.se/socialainvesteringar. 
 
      

 
 
11. Uppföljning  

Beskriv hur investeringens resultat ska följas upp. Hur ska resultatet mätas? När ska det mätas? 

 
      

 
12. Förankring och implementering  
Beskriv hur investeringen har förankrats hos samverkansparter och andra relevanta aktörer. Beskriv förutsättningar för 
hur arbetssättet kan implementeras i ordinarie verksamhet efter investeringens slut. Beskriv hur ni ska arbeta med 
spridning av resultat och metoder. 
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13. Organisation 
Redogör för investeringens organisation, projektledare, projektmedarbetare, ev. arbetsgrupper, styrgrupper, 
referensgrupper och deras sammansättning. 
 
      

 
14. Samverkansaktörer 
Vilka parter samverkar i genomförandet av investeringen? Det kan handla om andra förvaltningar inom 
kommunen och Västra Götalandsregionen så väl som andra myndigheter, akademi, föreningar och 
näringsliv. Beskriv även andra aktörer som berörs av investeringen och där satsningen behöver förankras. 
 
      

 

15. Indikatorer 
Inom ramen för Västra Götaland 2020 finns indikatorer som är uppdelade utifrån fyra teman. Utfallet för angivna 
indikatorer ska mätas och rapporteras i samband med slutrapportering. De indikatorer som avser individer ska fördelas 
på kvinnor respektive män. 
 
Under rubriken Egna indikatorer finns möjlighet att ange egna indikatorer.  
 Flickor Pojkar Total 
Resultatindikatorer    

Antal nya metoder och arbetssätt.                   
Antal individer som deltagit i investeringen, barn och unga från 
investeringens primära målgrupp.                   
Egna indikatorer    

                        
                        
                        
                        

 
 
16. Barnrättsperspektiv 
Beskriv hur barnrättsperspektivet kommer att genomsyra satsningen. Information finns att hämta på 
www.vgregion.se/socialainvesteringar. 
 
      

 
Generellt prioriterade frågor 
Enligt VG2020 finns fyra generellt prioriterade frågor som ska genomsyra allt utvecklingsarbete i Västra Götaland: 
jämställdhet, integration, miljö/klimat samt internationalisering. Samtliga projekt ska beakta kriterierna och de 
ligger även till grund för bedömning av ansökningar. Mätbara mål kopplade till jämställdhet, integration, miljö/klimat och 
internationalisering bör, när möjligt, anges för att visa på vad investeringen förväntas uppnå.  

 
17. Jämställdhet  

Hur främjar investeringen en jämlik fördelning av resurser mellan kvinnor och män?  

http://www.vgregion.se/socialainvesteringar
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17. Jämställdhet  

Hur främjar investeringen en jämlik fördelning av resurser mellan kvinnor och män?  

 
      
 
 

 
18. Integration 

Hur skapar investeringen förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetsmarknad, näringsliv och akademi för 
utlandsfödda som står utanför arbetsmarknaden?  

 
      
 
 

 
19. Miljö - Klimat och övrig ekologisk hållbarhet  

Hur bidrar investeringen till Västra Götalands klimatstrategi www.klimat2030.se/fokusomraden och i övrigt till ekologisk 
hållbarhet? 

 
      
 
 

 
20. Internationalisering 

Hur bidrar investeringen till internationell samverkan, för att göra Västra Götaland mer internationellt konkurrenskraftigt 
med ambitionen att bli världsledande på innovation inom styrkeområden?  

 
      
 
 

 
21. Tillgänglighet  
För att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga 
invånare så är fysisk tillgänglighet och tillgänglig information/kommunikation av avgörande betydelse. Ange hur 
investeringen är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Riktlinjer och standarder för tillgängliga och 
användbara miljöer och riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation finns att hämta på www.vgregion.se/om-
vgr/styrande-dokument. 
 
      
 
 

 
Gå nu vidare till nästa sida och fyll i uppgifterna för kostnadsbudget. 

http://www.klimat2030.se/fokusomraden
file:///C:%5CUsers%5Ckatah%5CAppData%5CLocal%5CPackages%5CMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe%5Ckatah%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CPackages%5CMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe%5Ckatah%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CAppData%5CLocal%5CPackages%5CMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe%5CTempState%5CDownloads%5Cwww.vgregion.se%5Com-vgr%5Cstyrande-dokument
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 22. Kostnader 
Stödbara kostnader är sådana som förväntas upparbetas inom ramen för projektet. Sammanställningen av 
kostnadsbudgeten i ansökan visar projektets budgeterade kostnader årsvis fördelade. 
 
Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive 
moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig 
behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket. Om 
sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs. momsen är en slutlig kostnad för projektet) får 
kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms.  
 
Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader.  

Kostnadsslag 
 

År 20        
 

År 20        
 

År 20        Totalt 
Lönekostnader 
Lönekostnader för personer som deltar i projektarbetet 
och är anställda av stödmottagaren/samverkanspart (den 
eller de organisationer som tar del av Västra 
Götalandsregionens medel). Lönen ska motsvara den 
anställdes faktiska lön inklusive lönebikostnader. 

 
Använd 

piltangenten (tab) 
för korrekt 
summering 

                  0 
Overheadkostnader 
Organisationsgemensamma kostnader som städ, telefon, 
försäkring, ekonomiadm, IT-adm mm.                   0 
Offentligt bidrag i annat än pengar, kostnad 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart utan av 
offentlig organisation. Kostnaden ska motsvara den 
faktiska lönen inklusive lönebikostnader. 
Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc 
som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde.                   0 
Privat bidrag i annat än pengar, kostnad 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart. Kostnaden 
ska motsvara den faktiska lönen inklusive 
lönebikostnader. Här avses även privat obetalt arbete, 
dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt 
arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer 
inom privat sektor. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas 
till högst 330 kronor per timme. 
Det kan också handla om ex vis lokaler, maskiner etc 
som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde.                   0 
 Externa tjänster (köpta tjänster) 
T ex konsulter och föreläsare, dvs. kompetens som köps 
in utifrån. Observera att krav på upphandling enligt lagen 
om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande 
förfarande kan vara aktuellt för detta kostnadsslag.                   0 
 Resor                   0 
 Lokaler 
T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med 
seminarier och även andra lokaler som projektet 
disponerar.                   0 
Investeringar 
T ex maskiner och byggnader som är kopplade till 
projektet och som är avsedda för stadigvarande bruk, 
dvs. inte av karaktären förbrukningsmaterial.                    0 
Övrigt 
Kostnader för intern representation är inte stödbar. Vidare 
godkänns inte kostnader för alkohol.                    0 

  Summa totala kostnader 0 0 0 0 
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 23. Finansiering 
I tabellen för finansiering nedan redovisas de medel som finansiärer, såväl offentliga som privata, planerar att bidra med 
för att täcka de kostnader som specificerats under punkt 22. Detta innefattar även det sökta stödet från Västra 
Götalandsregionen. Finansieringen ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är kontant- eller bidrag i annat än pengar. 
I posten privat kontantfinansiering ingår även eventuella förväntade projektintäkter (t ex deltagaravgifter).  

23.1 Kontant finansiering per finansiär 
 

År 20        
 

År 20        
 

År 20        Totalt 
Offentlig kontantfinansiering     

                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
 Privat kontantfinansiering     

                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
 Summa total kontant finansiering    0 0 0 0 
23.2 Bidrag i annat än pengar, finansiering     

   Offentligt bidrag i annat än pengar, finansiering 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart utan av 
offentlig organisation. Kostnaden ska motsvara den 
faktiska lönen inklusive lönebikostnader. 
Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner 
etc som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde.     

                        0 
                        0 

 Privat bidrag i annat än pengar, finansiering 
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av stödmottagaren/samverkanspart. Kostnaden 
ska motsvara den faktiska lönen inklusive 
lönebikostnader. Här avses även privat obetalt arbete, 
dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt 
arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer 
inom privat sektor. Obetalt arbete/ideellt arbete värderas 
till högst 330 kronor per timme. 
Det kan också handla om exempelvis lokaler, maskiner 
etc som ställs till projektets förfogande. Ange uppskattat 
värde.     

                        0 
                        0 
 Summa totalt bidrag i annat än pengar, 
finansiering 0 0 0 0 

 Summa total finansiering 0 0 0 0 
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 24.  Beräkningsunderlag till projektbudget 
 

 Lönekostnader (personens namn 
eller kategori) – bokförd kostnad 

Månadslön inkl. 
soc.avg. 

Sysselsättnings-
grad  

(0–1, ex 0,75) 
Antal månader 

 Total kostnad 

                              
                              
                              
                              
                              
 Summa egen personal          
 
Offentligt eller privat bidrag i 
annat än pengar  

 (namn eller kategori) – bokförd 
kostnad 

Månadslön inkl. 
soc.avg. 

 

Sysselsättnings-
grad 

(0–1, ex. 0,75) Antal månader 
 

Total kostnad 
 

                              
                              
                              
                              
 Summa bidrag i annat än pengar          
 

 Externa tjänster – köpta tjänster 
Beräknat antal 

timmar 

Beräknad 
fakturerad 
timkostnad Total kostnad 

                        
                        
                        
                        
                        
Summa externa tjänster         
 
 Investeringar  Total kostnad 
            
            
            
            
 Summa investeringskostnad       
 

 Övriga kostnader Total kostnad 
            
            
            
            
            
  Summa övriga kostnader       
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25. Underskrift 

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver 
de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med 
berörda parter i regionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan 
och den fortsatta hanteringen av projektstödet.  
 

             

Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 

 
 
Information gällande behandling av personuppgifter 
 
Observera att en ansökan och övriga handlingar som kommer in till Västra Götalandsregionen blir 
allmänna handlingar. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna. 
 
När din ansökan registreras betraktas det som en behandling av personuppgifter enligt GDPR. Lagen 
innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten 
kränks när personuppgifter behandlas. De personuppgifter som behandlas är de uppgifter som matas 
in i detta formulär i samband med ansökan. Personuppgifterna lagras och behandlas i datasystem för 
att administrera ansökningarna. 
  
Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Begäran 
görs hos personuppgiftsansvarig via myndighetsbrevlådan regionutveckling@vgregion.se. 
Du har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som 
behandlas.  
 

     Jag godkänner att personuppgifterna även kan användas för inbjudan till utbildningar och för  
         utskick av information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

mailto:regionutveckling@vgregion.se


Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

 den 9 april 2020 08:37 

Sök sociala investeringsmedel  

Sök sociala investeringsmedel 

Nu är det möjligt att söka sociala investeringsmedel för att ge alla unga förutsättningar till fullföljda 
studier. Syftet med sociala investeringar är att stödja och identifiera  effektiva hälsofrämjande och 
förebyggande insatser inom välfärdsområdet. Målgruppen är barn och unga med särskilt fokus på 
individer som riskerar att hamna i utanförskap. Utlysningen riktar sig till verksamheter i både kommun 
och region. Samverkan mellan region och kommun är ett krav för att få ansöka. 

Utlysningen är öppen fram till 31 augusti. 
Läs mer om sociala investeringar och hur ansökan går till: 
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/entreprenorskap-och-
nyforetagande/sociala-investeringar/ansok-om-medel/ 

Hälsningar 

 

Regionutvecklare 
Processledare sociala investeringar 

Avdelning Social hållbarhet 
Koncernstab Regional utveckling 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 

Tel: 
E-post: 

Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg 
Postadress: Regionens hus, 405 44 Göteborg 
Leveransadress: Södra Sjöfarten 11, 411 04 Göteborg 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/entreprenorskap-och-nyforetagande/sociala-investeringar/ansok-om-medel/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/entreprenorskap-och-nyforetagande/sociala-investeringar/ansok-om-medel/
tel:0700-20%2077%2037
mailto:shirin.bartholdsson@vgregion.se
MQ896
Överstruket



 

 

  

Verksamhetslogik för social investering:_______________________________ 
 

Resurser Aktiviteter och åtgärder Önskade effekter på 
organisationer och 
professioner 

Önskade effekter för 
målgruppen på kort sikt 

Önskade effekter för 
målgruppen på lång sikt 
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