
 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anmälningsärende 2019-10-14 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

 

 

 

Datum 

2019-09-23 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-09-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-09-30 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00809 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Lisette Elander 
 

Datum 

20190923 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monika Spjuth 
Handläggare 
033 357039 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00809 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2019-10-14 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  

den 29 augusti 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

2. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus  

den 28 augusti 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordnings- 

förbund den 11 september 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00133 

 

4. Skrivelse från Individ- och familjeomsorgsnämnden om 

förhyrning av lokaler på Yxhammarsgatan 8-10  (bil.) 

Dnr 2019-00751 

 

5. Länsstyrelsens förslag till kommuntal för mottagande av  

nyanlända för 2020  

Dnr 2019-00755    (bil.) 

 

6. Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län om  

preliminära anvisningsandelar för ensamkommande barn  

2020 - möjlighet till omfördelningar av mottagandet mellan  

länets kommuner 

Dnr 2019-00755    (bil.) 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

7. Delårsrapport 2019 samt information om extra utvecklingsmedel från 

Sjuhärads samordningsförbund 

Dnr 2019-00813    (bil.) 

 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens Ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Onsdag den 11/9, kl 08.30-12.00   

Plats Yxhammarsgården, Borås  

 

 

Kallade 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun   

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 
  

Omfattning 

§§ 35-45 
  

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Sofia Sandänger 
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§§ Ärenden             Beslut 

 

35 Mötet öppnas 

Närvarande ledamöter presenterar sig 

 

Dagordningen godkänns. 

 

36 Val av justerare 

 

Sofia Sandänger justerar 

37 Föregående protokoll, den 21/5 2019 

 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

Ordförande summerar ärenden från föregående möte 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna, med 

ett förtydligande om att  

förbundschef sammankallar 

till möte om sociala företag.  

 

38 Ekonomi, delårsrapport 

  

Delårsrapporten sammanställer kortfattat den 

verksamhet som bedrivits under årets åtta månader.  

Genomgång av förbundets ekonomiska läge och att 

prognosen tyder på minskat anslag. Förbund som 

inte använder nuvarande anslag till fullo beräknas få 

ytterligare minskade anslag.  

 

Instick sker om nyligen genomfört studiebesök i 

Danmark. Det inspirerar till nya arbetsformer och till 

att lyfta fråga nationellt om hur lagstiftningen kan 

behöva förändras för mjukare övergångar från 

offentligt stöd till egenförsörjning. 

 

 

 

Styrelsen fastställer delårs- 

rapport januari-augusti 2019 

att tillsända medlemmar,  

med ett tydliggörande till 

medlemmar om möjligheten 

att prioritera medel för extra 

satsningar under hösten och 

den budgetbegränsning som 

väntas framåt.  

Förtydligandet fastställs i 

samband med justering av 

protokoll.  

39 Verksamhetsuppföljning  

  

A, Positiv Rörelse  

Projektet är i ett slutskede, och arbetet är intensivt. 

Kurser pågår och projektet har haft besök från Norge 

med planering av fortsatt utbyte för att lära av deras 

rekryteringsstrategier.   

  

B, PULS  

Arbetet utförs enligt plan. Studiebesöket i Danmark 

(se instick §38 ovan) är en del i projektets 

transnationella utbyte. Puls ger ofta flera insatser 

parallellt för varje deltagare, vilket bekräftas som 

positivt utifrån forskningen som skett i Danmark. 

Även Halland visar intresse för danska forskningen.  

 

C, Förbundsfinansierade aktiviteter 

Metodutveckling av basverksamheterna Ny kraft och 

Aktiv hälsa sker i samverkan med Puls-projektet.  

Även verksamheternas sätt att tillämpa ACT får viss 

metodutveckling genom ett särskilt ACT-team. 

 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen  

 

och beslutar att utreda 

förutsättningar för att utveckla 

förbundets befintliga 

verksamheter enligt vad 

forskningen visar som 

framgångsrikt med den 

”Danska modellen”, 

eventuellt i samarbete med 

Halland 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2019/09/Protokoll-styrelse-20190521_justerat.pdf
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Gröna Vägen och Vägen framåt har enats om en 

metod för att framöver erbjuda en gemensam 

aktivitet istället för dagens två.  

 

40 ESF ansökan, PR Hälsa i Hållbart Arbetsliv  

Ansökan har skickats in efter samråd med presidiet. 

Kort dragning om hur projektansökan formulerats 

inför och efter utlysning och medlemmarnas olika 

initiativ. Alla tillfrågade har intresse av projektet och 

vill fortsätta samtal om nyttjande. Enbart de 

medlemmar som redan idag bekräftat vilka 

förvaltningar som är aktuella för 

kompetensutveckling finns namngivna i ansökan. 

Gemensam del finns i ansökan för de medlemmar 

som ännu inte förankrat fullt ut.   

 

 

Styrelsen bekräftar presidiets 

beslut. 

41 Space, del i nationell ansökan  

 

SKL har formulerat en nationell ansökan till ESFs 

utlysning inom mobilitet för unga. 

Sjuhärads samordningsförbund har tillfrågats om att 

vara samarbetspart i projektet.  

Presidiet har fattat beslut om att medverka om 

projektet beviljas.  

 

 

 

Styrelsen bekräftar presidiets 

beslut om att delta i en 

nationell ansökan - så länge 

det innebär att arbeta med en 

strikt vald målgrupp och med 

hög kostnadsmedvetenhet. 

 

42 Verksamhetsplanering 

 

10miljoner har äskats för 2020 i enlighet med 

medlemsråd, men prognos tyder på att anslaget kan 

minska med 10%. Eventuell ytterligare minskning 

kan bli aktuell om förbundets egna kapital 

överskrider rekommenderad nivå. Delvis ny 

verksamhetsutformning förbereds enligt tidigare 

uppdrag till Gröna vägen/Vägen framåt. 

Arbetsförmedlingen har tyckt till inför mötet om 

vikten av en fungerande beredningsstruktur. 

Förbundschef återger hur hon uppfattat att år 2020 

kan inledas med workshop för nyckelpersoner 

tillsammans med olika tillfälliga eller tematiska 

arbetsgrupper kan prövas och att medlemsrådet 

utifrån dessa underlag ges möjlighet att anvisa 

riktlinjer till styrelsens fortsatta uppdrag. 

 

 

Styrelsen beslutar att nya 

arbetsformer utifrån evidens 

och beprövad kunskap kan bli 

aktuellt för 2020.  

 

Förbundschef får i uppdrag  

att ge förslag till 

verksamhetsplan. 

Verksamhetsmässigt önskas 

tydlig progression mot arbete 

och lätt överskådlig 

aktivitetsstruktur. 

 

Förslaget ska även beskriva 

hur beredning kan 

genomföras med nya former. 

43 Samordningsförbundets dag 

13/11 planeras invigning med öppet hus i förbundets 

nya lokaler. Föredrag och seminarier med olika 

inriktning till näringsliv, handläggare styrelse mfl 

samt mingel. Styrelsen har möte efter lunch. 

 

 

Beslutas att ordna ett program 

med kortare punkter och 

presentationer som kan vara 

av intresse för olika grupper. 
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44 Aktuellt hos parterna 
Respektive medlem ger kortfattad information i viktiga 

aktuella frågor, (exempelvis omorganisation eller nya 

direktiv från ägare, uppdragsgivare osv) : 

 

Arbetsförmedlingen har meddelat inför mötet att  

Daniel Boskowic tillträtt som ny chef den 1/9 

Vårgårda kommun utför nu en Chefoskop analys 

genom Positiv Rörelse, och har nya lokaler för sin pre-

rehabverksamhet. 

I Ulricehamn byter prerehab-verksamheten enhetschef 

och det finns ett medskick om samarbetsvilja kring  

integrationsfrågor. En kurs i fördjupad 

samhällsorientering med fokus mot arbete är aktuellt. 

Borås berättar om ytterligare IOP riktad till personer 

med funktionsnedsättningar ihop med två föreningar 

samt att det kan bli en Kramiliknande IOP med kyrkan. 

Bollebygd ökar samverkan mellan Lss, integration 

sociala resurser och civila näringslivet och skapar ett 

sysselsättningsinitiativ, som stort ”återbruk”. 

Svenljunga samlar arbetsmarknadsverksamheterna i 

ett gemensamt hus. 

VGRegionen berättar om en satsning att utbilda fler 

kuratorer. 

Försäkringskassan har ny representation i förbundet. 

Organisatoriskt för dem har nyligen Sjuhärad slagits 

samman med Halland till ”Södra Västsverige”  

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen. 

45 Övriga frågor, mötet avslutas 

 

Kommande planerade möten 

 

13/11 heldag - samordningsförbundets dag 

Styrelsen uppmuntras att ta del av inspiration under 

förmiddagen (se kommande program) och har 

beslutsmöte direkt efter mötet (lunch ingår) 

 

6/12 kl 8.00-10.00 Frukostmöte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet avslutas. 
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Delårsrapport januari-augusti 2019,  
 

om de individinriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande 

insatser som sker enligt beslutad verksamhetsplan och beviljade projektplaner.  

 

  

Individinriktad grundverksamhet enligt verksamhetsplan: 

 

Basverksamheterna Aktiv hälsa och Ny Kraft ges i alla åtta kommuner. Inriktningen är pre-

rehabilitering som ska verka tillsammans med parternas egna resurser och göra att fler 

närmar sig arbete. Metodutveckling av dessa sker i samverkan med projekt PULS.  

Borås har ytterligare aktiviteter: Den tidigare aktiviteten K-plus för unga med 

aktivitetsersättning ligger till grund för det nya PULS projektet och dess aktiviteter. 

Studiesteget är en metod som kvarstår efter POINT-projektet, med pedagogiskt stöd för att 

underlätta övergångar till studier för kvinnor och män som står långt från arbete. 

 

Gröna Vägen och Vägen framåt  

Gröna vägen och Vägen Framåt är två naturbaserade aktiviteter för personer med 

stressproblematik. Under året har de båda verksamheterna haft ett särskilt uppdrag att se hur 

de kan formas till en gemensam aktivitet.   

 

Kompetensutveckling hos Sociala företag 

Arbetsintegrerande sociala företag i Sjuhärad kan genom förbundet få kompetensutveckling 

och coachande administration. Förbundet har kanaliserat stödet genom Musketörerna, en 

förening där sociala företag kan ha medlemskap och då själva bekostar delar av nyttjat stöd. 

Formerna för stödet har diskuterats och styrelsen har utsett en arbetsgrupp för fördjupning.    

 

SPACE Utlandspraktik har efter en projektperiod med medel från ESF påbörjats som 

egenfinansierad verksamhet i samarbete med Fristad Folkhögskola. Ett fåtal yngre personer 

får terminsvis stöd i förberedelser inför och genomförande av några veckors utlandspraktik, 

som underlättar etablering i arbetslivet i Sverige. Nationellt finns intresse för metoden och 

den kan komma att involveras i ett nytt projekt genom SKL. 

 

 

ESF-finansierade projekt har under delåret bedrivits enligt beviljande ansökningar:  

 

PULS ger individuellt anpassat stöd för personer med funktionsnedsättning som bedöms 

kunna ha framtida arbetsförmåga och flera år kvar i arbetslivet. Samordnat följs deltagaren 

genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning.  

Parallellt anpassas förbundets grundutbud så att fler ur målgruppen ska kunna nyttja 

aktiviteterna och vilja, våga och kunna delta.  
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Positiv Rörelse har bedrivit kompetensutveckling som verkar för psykisk hälsa och 

hållbarhet hos anställda i kontaktyrken. Insatserna ska stärka parternas organisatoriska 

förutsättningar och berör parternas egna personal i exempelvis vård, skola och 

omsorgsyrken. Strategiskt inriktade insatser och stresshanteringskurser knyts samman med 

insatser till chefer eller i vissa fall hela arbetsplatser. Även en öppen seminarieserie har 

påbörjats för att sprida kunskap om hur vi alla kan bidra till ett bättre arbetsliv.  

Ett transnationellt samarbete har inletts som öppnar möjligheter till ett nytt koncept för att 

rekrytera män till arbeten inom vård och omsorg. 

 

 

Övriga frågor som förbundet verkar för 

 

Ett nytt önskat projekt, PR -Hälsa i hållbart arbetsliv 

Med erfarenheter från projekt Positiv Rörelse, styrelsemöte och medlemsråd samt de insatser 

parterna själva bedriver formas en tänkt fortsättning under projektnamn PR -Hälsa i hållbart 

arbetsliv, för ansökan av ESF-medel. Intentioner finns om att fortsätta medlemmarnas 

utveckling i projektform och bidra till förändringar som skapar goda arbetsförhållanden och 

hållbarhet i arbetslivet samt underlätta kompetensförsörjning.  

 

 

Teamsamverkan som parterna själva håller personal till 

I några kommuner finns samverkansteam där handläggare från flera myndigheter 

tillsammans med vården hanterar frågor kring en särskilt komplex målgrupp. Det är i många 

fall oklart hur individerna bäst ges stöd att åter komma i arbete. Teamen bemannas och 

bekostas i dessa fall av respektive ingående part och förbundet bistår endast med viss 

processledning vid behov. En uppföljning kommer att ske för att om möjligt generalisera 

frågeställningar och metoder så att det kan komma andra till del även utan lokala team. 

 

 

Utbildningar. Utöver de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplan har även 

målgruppsinriktade utbildningsinsatser för personal hos ägarparterna prioriterats. NeuroACT 

har genomförts och ACT och Supported Employment är bokade. Ett fåtal platser kan finnas 

tillgängliga om medlemmarna önskar anmäla ytterligare någon att ta del av kurser.  

 

 

 

 

Behov av extra utvecklingsmedel? 

 
Förbundet finansierar en löpande basverksamhet och bekostar ibland extra satsningar.  

Statens anslag kan begränsas för förbund med stort eget kapital 
så det är av vikt att använda resurser som finns. 

Förbundet kan exempelvis bekosta kompetensutveckling för medlemmarnas personal. 
 

Medlemmarna uppmanas att kontakta kansliet angående önskan om extra satsningar 
som underlättar de egna uppdragen kring arbetslivsinriktad rehabilitering 
Maila förbundschef: anna.fagefors@sjusam.se , eller ring 033-4301009 

mailto:anna.fagefors@sjusam.se
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Periodens antal deltagare: 

 

IN- och UT-Flöden Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-Augusti 
2018 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
  

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
 

Totalt perioden 46 263 37 159 40 18 81 26 

Varav unika 35 209 30 104 34 17 55 21 

IN-flöde, årets nya 34 178 22 132 31 16 65 18 

UT-flöde 25 145 28 101 32 12 49 13 

 

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns 5 anonymt registrerade. Orsak till anonym 

registrering kan vara att personen inte vill registreras eller att personen har skyddad identitet. 

Totala antalet personer är större än antalet unika då samma personer kan nyttja flera 

aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led. Fyra personer skrivna i någon 

kommun utanför Sjuhärad har under årets hittills tagit del av förbundets aktiviteter.  

 

  Inregistrering Utregistrering 

 

 
Kön 

 
Antal 

 
Antal 

Januari Kvinna 65 25 

  Man 27 14 

Totalt Januari   92 39 

Februari Kvinna 37 30 

  Man 23 12 

Totalt Februari   60 42 

Mars Kvinna 47 34 

  Man 27 29 

Totalt Mars   74 63 

April Kvinna 38 56 

  Man 26 23 

Totalt April   64 79 

Maj Kvinna 55 33 

  Man 33 22 

Totalt Maj   88 55 

Juni Kvinna 35 51 

  Man 16 22 

Totalt Juni   51 73 

Juli Kvinna 6 8 

  Man 11 9 

Totalt Juli   17 17 

Augusti Kvinna 35 26 

  Man 19 11 

Totalt Augusti   54 37 

Totalt 
perioden   500 405 

 

 

 

All uppföljning sker i ett nationellt 

sektorsövergripande 

uppföljningssystem, SUS. 

 

Här är endast ett urval presenterat. 

Ytterligare variabler finns att följa 

upp för de som önskar. 

Kontakta kansliet vid intresse. 
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Ekonomisk uppföljning:  

                

 

      RESULTATRÄKNING                                                             
Utfall   jan-aug 2019  jan-aug 2018 

Intäkter     

 Space  369 911,00  836 198,12 

 Point  2 355 851,00  3 576 773,00 

 Positiv Rörelse  921 581,00  364 425,00 

 Puls  621 571,00   

 Övriga intäkter, öres och kronutjämning  -10,16  -6,92 

Summa Verksamhetens intäkter  4 268 903,84  4 777 389,20 
      

Kostnader     

 Arvoden  -81 610,00  -93 779,75 

 Reseersättning  -38 237,13  -52 631,62 

 Sociala avgifter  -23 874,91  -28 046,00 

 Övriga Personalkostnader  -545 887,74  -502 643,16 

 Verksamhetsanknutna kostnader, Not 1  -9 949 676,98  -17 207 439,25 

 Lokalkostnader  -70 000,00  -54 420,00 

 Övriga kostnader, Not 2  -325 151,07  -110 705,70 

Summa Verksamhetens kostnader  -11 034 437,83  -18 049 665,48 

RES1 Verksamhetens nettokostnad   -6 765 533,99   -13 272 276,28 

 Erhållna bidrag från huvudmännen  12 724 666,00  13 080 000,00 

 Övriga finansiella intäkter  0,00  0,00 

 Övriga finansiella kostnader  -1 591,00  -1 030,00 

Summa Finansiella intäkter/kostnader  12 723 075,00  13 078 970,00 
      

RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut   5 957 541,01   -193 306,28 
      

 Extraordinära intäkter  0,00  0,00 

 Extraordinära kostnader   0,00  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT   5 957 541,01   -193 306,28 
      
 
Not 1  Verksamhetsanknutna kostnader  

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -13 960,16 

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -9 501 002,71 

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -13 503,17 

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -232 256,07 

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader -2 800,00 

5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnad -151 663,24 

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -28 876,00 

5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -5 615,63 

 Summa: -9 949 676,98 

Not 2  Övriga kostnader  
6230 Datakommunikation -5 497,00 

6451 Kontorsmaterial -6 228,83 

6911 Kostnader för information   -1 255,32 

7071 Representation (ej personal) -554,46 

7212 Tele, mobil -933,65 

7251 Postbefordran -46 

7551 Konsultarvoden spec utredn -50 236,00 

7599 Övriga tjänster -249 252,00 

7619 Övriga kostnader -11 147,81 

 Summa: -325 151,07 
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Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat. Denna rapport omfattar faktiskt 

utfall utan uppbokning av förväntade intäkter och kostnader under perioden. Redovisning 

sker månadsvis och ESF har granskat och godkänt ansökan om slututbetalning för Point och 

Space samt godkänt ansökan om utbetalning för Positiv Rörelse till april och PULS till maj. 

 

  BALANSRÄKNING 
Ingående 

balans Förändring 
Utgående 

balans 

   2019-01-01  2019-08-31 

TILLGÅNGAR     

      
Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 

Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 
      

Omsättningstillgångar    

  Kortfristiga fordringar, not 1 5 688 937,00 -3 875 487,00 1 813 450,00 

  Likvida medel, not 2 8 794 001,20 3 210 014,14 12 004 015,34 

Summa omsättningstillgångar 14 482 938,20 -665 472,86 13 817 465,34 

      
SUMMA TILLGÅNGAR 14 482 938,20 -665 472,86 13 817 465,34 

      
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER    

      
Eget kapital     

  Eget kapital 3 419 480,33 0,00 3 419 480,33 

  Periodens resultat 0,00 5 957 541,01 5 957 541,01 

Summa Eget kapital 3 419 480,33 5 957 541,01 9 377 021,34 
      

Skulder     

  Kortfristiga skulder, not 3 11 063 457,87 -6 623 013,87 4 440 444,00 

Summa skulder 11 063 457,87 -6 623 013,87 4 440 444,00 

      
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 14 482 938,20 -665 472,86 13 817 465,34 

 

 

 NOTER  
Not 1:  Kortfristiga fordringar  

1511 Kundfordringar 136 250,00 

1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 10 034,00 

1711 Förutbetalda kostnader 500,00 

1712 Upplupna intäkter 1 666 666,00 

 Summa: 1 813 450,00 

   
Not 2: Likvida medel  

1930 Bankgiro 8 189 948,04 

1970 Särskilda bankkonton 3 814 067,30 

Summma: 12 004 015,34 

   
Not 3: Kortfristiga skulder  

2411 Leverantörsskulder 2 195 382,00 

2991 Upplupna kostnader 1 487 812,00 

2992 Förutbetalda intäkter 757 250,00 

 Summa: 4 440 444,00 
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Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe:: 

 

Prognosen är att följa fastlagd budget och göra ett nollresultat totalt för året 

 

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område Utfall Budget 

    
jan-
aug helår 

    2019 2019 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) 142 300 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) 90 200 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)  829 1 550 

3001 Verksamheter i Borås, (Ny kraft, K+ tertial 1)  3 050 4350 

3002 Aktiv hälsa Borås  535 800 

3004 Sociala företag 124 500 

3005 Utbildning/Utveckling  18 200 

3006 Gröna Vägen i Borås  0 1 350 

3007 Aktiv hälsa Mark 100 300 

3008 Ny kraft Mark  690 2 070 

3010 Aktiv hälsa Bollebygd 0 100 

3011 Ny kraft Bollebygd  0 550 

3012 Aktiv hälsa Svenljunga  67 100 

3013 Ny kraft i Svenljunga  433 650 

3015 Ny kraft i Tranemo  467 700 

3016 Ny kraft i Ulricehamn   985 1 450 

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv) 500 800 

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv) 433 650 

3020 Tranemo Aktiv hälsa 67 100 

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa 115 200 

3036 Vägen Framåt -29 0 

  Del-implementering efter ESFprojekt Point och Space 680 838 

  Medfinansiering ESF(429 Positiv Rörelse, 900 Puls T2-3) 0 1329 

Summa   9 296 19 087 

 

  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område Utfall 

    jan-aug 

    2019 

3047 Positiv Rörelse -faktiska 265 

3048 Positiv Rörelse -Schablonbaserade 682 

3049 Puls 793 

Summa   1 740 
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FINANSIERINGSANALYS   
jan-aug 2019   
Löpande verksamhet  

 

Årets 
resultat 5 957 541,01 

Kassaflöde från löpande verksamhet 5 957 541,01 

Förändring av rörelsekapital  

 

Kortfristiga 
fordringar 3 875 487,00 

 

Kortfristiga 
skulder -6 623 013,87 

 

Överlåtelse 
inkomster  

Förändring av rörelsekapital -2 747 526,87 

Investeringar   

 Investeringar 0,00 

Investeringsnetto  0,00 

Finansieringar   

 

Långfristiga 
fordringar 0,00 

 

Långfristiga 
skulder 0,00 

Finansieringsnetto  0,00 

   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 3 210 014,14 

   
Kontroll (Se Balansrapporten)  
UB Likvida medel  12 004 015,34 

IB Likvida medel  8 794 001,20 

Summa:  3 210 014,14 

   
 
Belopp i tkr Utfall               

jan-aug 2019 
Prognos 

helår 2019 
Budget helår           

2019 
Utfall jan-aug        

2018 

1.Nettokostnad 
och finansnetto 

-6 767 19 087 19 087 -13 273 

2.Bidrag 12 725 19 087 19 087 13 080 

3.Resultat  5 958 0 0 -193 

4.Utgående EK 9 377 3 419 3419 2 871 

 

Bidrag i kr   

    

 Försäkringskassa 4 543 500 

Arbetsförmedlingen 4 543 500 

Kommuner 5 000 000 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 000 

Totalt 19 087 000 

 

Bollebygd              209 209 

Borås                   2498 2498 

Herrljunga             212 212 

Mark                      773 773 

Svenljunga             239 239 

Tranemo               265 265 

Ulricehamn           545 545 

Vårgårda                259 259 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

 

 Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

 

Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2020 
 

I december 2019 kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsan-

delar för mottagande av ensamkommande barn för 2020.  

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrations-

verkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har där-

efter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördel-

ningar av andelstalen.  

De preliminära anvisningsandelarna är bifogade i bilaga 1. Anvisningsmo-

dellen för ensamkommande barn beskrivs detaljerat i bilaga 2.   

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte 

meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördel-

ningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den 18e oktober. Begäran om 

omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska skickas 

till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Vid frågor kontakta: 

Love Lundin 

love.lundin@lansstyrelsen.se  

010-22 44 799 

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef integrationsenheten 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
file:///C:/Users/750411-002/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O3KJ7B4Z/esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:love.lundin@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 

barn, 2020 

Bilaga 2: Migrationsverkets anvisningsmodell för asylsökande ensamkom-

mande barn  
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

Bilaga 1: Andelstal för mottagande av EKB 

2020 

Kommun Förslag  

Ale 2,73 

Alingsås 3,69 

Bengtsfors 1,45 

Bollebygd 1,03 

Borås 10,54 

Dals-Ed 1 

Essunga 1 

Falköping 2,7 

Färgelanda 1 

Grästorp 1 

Gullspång 1,09 

Göteborg 53,02 

Götene 1,28 

Herrljunga 1 

Hjo 1,07 

Härryda 3,83 

Karlsborg 1 

Kungälv 4,32 

Lerum 4,01 

Lidköping 3,6 

Lilla Edet 1,35 

Lysekil 1,32 

Mariestad 2,17 

Mark 2,98 

Mellerud 1 

Munkedal 1,08 

Mölndal 5,85 

Orust 1,41 

Partille 3,15 

Skara 1,71 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Skövde 4,89 

Sotenäs 1 

Stenungsund 2,62 

Strömstad 1,15 

Svenljunga 1 

Tanum 1,12 

Tibro 1,12 

Tidaholm 1,04 

Tjörn 1,5 

Tranemo 1,81 

Trollhättan 5,46 

Töreboda 1,81 

Uddevalla 4,81 

Ulricehamn 2,07 

Vara 1,81 

Vårgårda 1,06 

Vänersborg 3,98 

Åmål 1,18 

Öckerö 1,24 
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2018-12-18 

  

      

 

 
 

Migrationsverkets anvisningsmodell för  

asylsökande ensamkommande barn  
  

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn  
Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande 

barn och Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det 

individuella barnet. Anvisningarna sker till kommunerna genom ett 

fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en 

fastställd andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl.  

  

Anvisningar  
Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av 

sin andel såvida barnet inte har stark anknytning till annan kommun eller 

att kommunen omfördelat sin andel till annan kommun (se avsnittet 

Omfördelning av andelar).   

  

Andelar  
Samtliga kommuner kan omfattas av anvisningar avseende mottagande av 

asylsökande ensamkommande barn och tilldelas en andel. Ingen ordinarie 

andel kommer att vara lägre än en (1) promille. Innan Migrationsverket 

fastställer andelarna ska länsstyrelserna, genom dialog med länets 

kommuner, ges möjlighet att i samråd med verket göra regionala 

justeringar av andelarna på kommunnivå. Om styrningen i aktuellt års 

regleringsbrev tillåter det, så kan sådan omfördelning innebära att en 

kommuns andel sätts till en lägre nivå än en (1) promille ända ned till noll.  

  

Andelarnas grund, fastställelse och giltighetstid  
Andelarna grundas på ett antal variabler och på statistik från senast 

möjliga föregående 12-månadersperiod. Andelarna fastställs i december 

månad varje år och löper därefter under nästkommande kalenderår.   

  

Grundförutsättningar  
Basnivån 1 promille innebär att samtliga kommuner kan få utjämnande 

anvisningar såvida inte omfördelning medgetts till andelen noll.  

 



   2 (4) 

 

För vissa kommuner är basnivån dock högre än en (1) promille vilket beror 

på att de anknytningsanvisningar kommunen fått sedan 1 januari 2016 

utgör mer än 1 promille av det totala antalet anvisningar. Samtliga 

anvisningar; utjämnande anvisningar och anknytningsanvisningar, viktas 

lika vid beräknande av respektive kommuns måluppfyllelse av sin andel.  

  

Måluppfyllelse  
Samtliga anvisningar som en kommun fått sedan den 1 januari 2016 

inkluderas vid beräkningen av kommunens måluppfyllelse av sin andel. 

Beräkningstiden är periodiserad. Första perioden utgörs av tiden 1 januari 

2016 till och med 31 december 2018. Därefter utgörs 

beräkningsperioderna av kalenderår, dvs den andra perioden utgörs av 

tiden 1 januari 2019 till 31 december 2019 och så vidare. Nya andelar 

fastställs varje år vilket medför att kommunernas respektive andelar kan 

variera något från år till år medan  

  

måluppfyllelsen, på grund av att beräkningen är periodiserad, inte ändras i 

samband med att andelens storlek förändras. Antalet anvisningar till en 

kommun ställs i relation till samtliga anvisningar som skett i landet under 

respektive beräkningsperiod och det antal av dessa anvisningar kommunen 

borde fått utifrån sin andel vid beräkning av måluppfyllelse.  

  

Variabler för framtagande av andelarna  
1. Befolkningsmängd  

2. Antal ensamkommande barn   

 a.   anvisade1 och   

 b.   kommunmottagna inklusive följdinvandring2  

3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj inkl följdinvandring,    

exklusive 2b ovan  

4. Totalt antal boende(asyl)dygn i mottagningssystemet och antalet 

boende(asyl)dygn för icke anvisade ensamkommande barn i s.k. 

ankomstkommun, dvs. antalet dygn mellan ansökan och dagen för 

anvisningens ikraftträdande.  

  

Förklaringar till variablerna  
1. Befolkningsmängd  
70 procent av andelarna fördelas utifrån folkmängd. Kommuner med en 

relativt sett stor befolkning får en relativt sett högre andel. Utgångspunkt 

är statistik från SCB. 

  

2. Antal ensamkommande barn  
10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln mottagna 

ensamkommande barn i relation till kommunens befolkningsmängd och 

mottagandet i kommunerna i övriga landet. Andelen för kommuner med 

ett relativt sett stort mottagande av ensamkommande barn justeras neråt.   

  

 

 

 

                                                 
1 Enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)  

2 Personer med uppehållstillstånd kommunmottagna enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för 

insatser för vissa utlänningar  
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Variabeln består av två delvariabler:  

a. anvisade barn (ett barn är anvisat när Migrationsverket har anvisat 

en kommun, enligt 3 § andra stycket LMA). Utgångspunkt för denna 

delvariabel är Migrationsverkets statistik från den 1 januari 2016 till 

senaste föregående halvårsskifte.   

b. kommunmottagna barn och eventuell följdinvandring (ett barn som 

beviljas uppehållstillstånd blir kommunmottaget i den kommun till vilken 

barnet blir utskrivet från Migrationsverkets mottagningssystem). 

Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik för den 

senaste tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.  

    

3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj  
  

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln kommunmottagna i 

relation till befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt 

sett högt antal kommunmottagna justeras neråt. I denna variabel inkluderas 

även följdinvandring. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den 

senaste tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.  

  

4. Totalt antal boendedygn i mottagningssystemet och i 
ankomstkommuner  
10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln totalt antal boendedygn 

för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem under aktuell tolvmånadersperiod med tillägg av 

antalet boendedygn för icke anvisade barn under aktuell 

tolvmånadersperiod, i relation till befolkningsmängden. Andelen för 

kommuner med ett relativt sett högt antal boendedygn justeras neråt. 

Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste 

tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.   

  

Omfördelning av andelar  
Med start hösten 2018 finns möjlighet, om regeringens styrning i verkets 

regleringsbrev så tillåter, att omfördela andelar mellan kommuner inom ett 

län ända ned till noll promille. En kommun kan omfördela hela, eller delar 

av, sin andel till en (1) annan mottagande kommun. Flera kommuner inom 

samma län kan omfördela sina andelar – även med samma mottagande 

kommun. En kommun som tagit emot andelar kan inte samtidigt ge bort 

andel. En omfördelning är giltig under det kommande kalenderåret.   

 

En kommun som omfördelat del av eller hela sin andel till en annan 

kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse 

som kommunen skulle haft om de omfördelade anvisningarna hade gått till 

den egna kommunen. En kommun som tagit emot andel av annan kommun 

kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse man nått 

enbart med de anvisningar kommunen fått med den egna ordinarie andelen 

som grund.  

  

Konsekvenserna av en omfördelning, avseende utfallet av antal 

anvisningar, stannar inom länet och mellan kommunerna som är del i 

omfördelningen.  
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Eventuella anknytningsanvisningar sker dock utan hänsyn till 

måluppfyllelse och kan därför riktas även till kommuner som omfördelat 

hela eller delar av sin andel till annan kommun. En sådan 

anknytningsanvisning tillgodoräknas dock den anvisade kommunens 

måluppfyllelse.  
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Sofia Papanikolaou 

010-485 79 36 

 

2019-06-26 

  

Dnr: 1.1.1.2-2019-18313 

 

 
 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för 
fördelning av länstal 2020 
 

Inledning 
 

Regeringen gav Migrationsverket i maj 2019 ett uppdrag1 att föreslå det 

antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 

2020. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 12 

augusti 2019 och avse de nyanlända som enligt 9 och 11 §§ 

förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 

för bosättning ska prioriteras vid anvisningar. Behovet ska baseras på 

den senaste beslutade prognosen.  

 

Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade 

länstal. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas 

arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna 

mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asyl-

mottagandet. Länstalen beräknas fram med en fördelningsmodell som 

beaktar dessa faktorer inklusive självbosättningen2. Modellen revideras 

i samråd med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna och efter 

inhämtande av synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 

 

Genom samråd har följande förändringar genomförts i 

fördelningsmodellen för länstalen 2020: 

 

 Uppdaterad statistik 

Det statistiska underlaget för viktningsvariablerna och 

självbosättningen har uppdaterats. Följande underlag används 

vid beräkningarna: 

- Befolkningsstorlek per 2018-12-31 

- Arbetsmarknad årsstatistik 2018 samt 2016-2018 

- Asylmottagande perioden 2018-04-01--2019-03-31 

                                                 
1 Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 

anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020 
2 Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i 

ABO, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och ensamkommande barn 
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- Självbosättningen (skattad) perioden 2016-04-01--2019-

03-31 

 

 Ökad hänsyn tas till självbosättningen 

Fördelningsmodellen beaktar självbosättningen i högre 

grad. Modellen drar nu bort 75 procent av det skattade 

antalet självbosatta (totalt 16 900) per kommun för att räkna 

fram det antal som ska anvisas. Se avsnittet om 

självbosättning högst upp på sidan 4. 

 Viktningsvariablerna är justerade 

Befolkningsvariabeln är inte längre en separat 

viktningsvariabel. Ingen fördelning sker nu enbart utifrån 

befolkningsstorlek men modellen har fortfarande sin 

utgångspunkt i befolkningsstorleken. Denna variabel 

beaktas i modellen genom att samtliga variabler samt 

självbosättning viktas mot kommunens befolkningsstorlek.  

Arbetsmarknadsvariabeln har givits vikten 80 procent. 

Variabeln för asylmottagande viktas liksom tidigare till 20 

procent.  

 

 
Fördelningsmodell 
 

För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell 

som ska beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar 

hänsyn till det som regeringen omnämner i sitt uppdrag till 

Migrationsverket. Modellen ska laddas med uppdaterad statistisk data 

och revideras för att bli så ändamålsenlig som möjligt. Arbetet med att 

utveckla modellen och framtagandet av nya länstal ska göras i samråd 

med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna samt med inhämtande av 

synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

 

Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen. 

Varje kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas 

värden per län ligger till grund för respektive läns länstal. 

Migrationsverkets uppdrag är att föreslå ett nationellt behov för 

anvisningar av nyanlända fördelat per län. När länstalen beslutats i 

förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning3, besluta om 

kommuntal inom respektive län. 

 

 

 

 

                                                 
3 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
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Fördelningsmodellens uppbyggnad 

 

Modellen använder initialt två värden som baseras på 

Migrationsverkets senaste beslutade prognos, för detta uppdrag är det 

den prognos som lämnades den 29 juli 2019: 

 

 Det totala kommunmottagandet 2020 

I Migrationsverkets juliprognos bedömdes det att 24 000 

personer är i behov av kommunbosättning under år 2020. 

Dessa personer består av de som beviljats uppehållstillstånd 

med asylskäl, inresta anhöriga till före detta asylsökanden 

och vidarebosatta (kvotflyktingar).  

 Beräknat behov av anvisad bosättning av nyanlända  

Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2020 

beräknas uppgå till 7 100 personer. Behovet beräknas fram 

genom en simuleringsmodell över asylprocessen. Via den 

erhålls en samlad bedömning som tar hänsyn till antalet 

inskrivna med uppehållstillstånd (UT), nya beviljade UT 

samt antaganden om hur stor andel som antingen innan eller 

efter att beslut om anvisning fattats avbryter bosättnings-

processen och självbosätter sig. Antalet vidarebosättningar 

(kvotflyktingar) som ska genomföras räknas också in. 

 

I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet per kommun med 

hjälp av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas 

befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som 

regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal. 

De två variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken 

Variabelbeskrivning, ges följande vikt: 

 Arbetsmarknadsförutsättningar 

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar 

där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög 

tilldelning.  

 Asylmottagande  

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i 

mottagningssystemet) där ett län med lågt asylmottagande i 

förhållande till länets befolkning ger en relativt hög 

tilldelning. 

 

Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar 

fördelningsmodellen det övriga mottagandet av nyanlända i 

kommunerna genom att ta hänsyn till självbosättning. 
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De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning 

av Migrationsverket uppgår till 16 900 personer under 2020 (Totala 

kommunmottagandet [24 000] – Beräknat behov av anvisad bosättning 

[7 100 ] = Antalet självbosatta [16 900 ]).  Den beräknade fördelningen 

som beror på viktningsvariablerna justeras med hänsyn till tidigare 

självbosättningsmönster i kommunerna. Modellen drar bort 75 procent 

av det skattade antalet självbosatta (16 900) per kommun, utifrån hur 

denna grupp fördelade sig per kommun under perioden 2016-04-01--

2019-03-31. 

 

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till  

befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade 

behovet av anvisad bosättning (7 100). Summan av de viktade 

kommunvärdena per län utgör det förslag till länstal som 

Migrationsverket lämnar till regeringen.    

 

 

Variabelbeskrivning 
 

Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent): 

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag 

till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln arbetsmarknad ingår 

delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), 

arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent).  

Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2017 medan 

arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2018. Delvariabeln omsättning 

baseras på ett genomsnitt för åren 2016 till 2018.  

 

Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet 

yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 

utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av 

kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över 

kommungräns under år 20174. Ju fler yrken som finns i det lokala 

arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden 

och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. 

Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per 

kommun.   

 

Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser 

omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens 

definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en 

vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre 

senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- 

och årsvis enligt formeln A/(K+N) där A= antalet som gått från 

inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående 

                                                 
4 Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken 

gäller pendlingen år 2017. 
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inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet 

nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.  

 

Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen 

öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 

förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett 

medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln 

har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet ger 

en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd 

relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, genom 

att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. Beräkningssättet 

gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända fördelningen.  

 

Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) 

avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. 

Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2018 över befolkning i åldern 

18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera 

antalet i arbetsför ålder år 2030 med antalet år 2017. För att kommuner 

ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell 

befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. Dessutom krävs 

det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre än den 

genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående år. 

Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån 

värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna 

delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner (80 

kommuner år 2020) blir effekten för dessa kommuner högre än 7 

procent. Vikten för delvariabeln kan jämföras med delvariablerna 

omsättning och arbetslöshet. 

 

 

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och 

lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen 

av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun. 

Befolkningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 

december 2018 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör 

tilldelningen av platser för viktningsvariabeln arbetsmarknad. 

 

Asylmottagande (20 procent): 

Variabeln asylmottagande baseras på statistiskt underlag från 

Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet 

under perioden 2018-04-01--2019-03-31. 

 

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagande-

variabeln) utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets 

mottagningssystem per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt 

antal boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan 

fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så 

hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20 
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procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett 

lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det 

beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå 

viktas sedan mot befolkningsmängden. 



 

 

  

 Generaldirektören    

Migrationsverket 
Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 

Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post migrationsverket@migrationsverket.se 
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 2019-08-05  
Diarienummer 

1.1.1.2-2019-18313 

 Regeringen 

Arbetsmarknadsdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 
2020 
Härmed redovisas regeringens uppdrag (A2019/00877/IAS) till 

Migrationsverket att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av 

anvisningar till kommuner under 2020 och dess fördelning på länsnivå.  

 

  Andel av 

riket 

Antal 

Stockholms län 31,1 % 2 208 

Uppsala län 4,4 % 312 

Södermanlands län 1,7 % 118 

Östergötlands län 3,7 % 260 

Jönköpings län 2,9 % 206 

Kronobergs län 0,5 % 37 

Kalmar län 1,2 % 87 

Gotlands län 0,9 % 67 

Blekinge län 0,6 % 44 

Skåne län 10,8 % 769 

Hallands län 4,4 % 311 

Västra Götalands län 17,4 % 1 235 

Värmlands län 3,1 % 219 

Örebro län 1,9 % 134 

Västmanlands län 1,0 % 71 

Dalarnas län 2,8 % 199 

Gävleborgs län 1,5 % 105 

Västernorrlands län 1,3 % 94 

Jämtlands län 1,2 % 86 

Västerbottens län 3,9 % 279 

Norrbottens län 3,6 % 259 

Totalt  100,0%* 7 100 

 

99,9 % om man summerar de 21 länen i tabellen. Med fler decimaler blir 

totalen 100,0 %. 
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Förslaget grundas på Migrationsverkets prognos från juli 2019 och har 

samråtts med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna. Synpunkter har även 

inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

Viktningen av kommunernas övriga mottagande av nyanlända och 

ensamkommande barn har ökats från 70 procent föregående år till 75 

procent. Två av de tidigare tre viktningsvariablerna har givits nya vikter; 

Befolkning 0 procent och Arbetsmarknad 80 procent. Befolkningsvariabeln 

är därmed inte längre en separat viktningsvariabel men befolkningen 

beaktas i modellen genom att samtliga variabler samt självbosättning viktas 

mot kommunens befolkningsstorlek. 

 

En mer detaljerad redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har 

tillämpats återfinns i bilaga. 
 

 

 

 

Mikael Ribbenvik 

Generaldirektör 

 

 
Bilaga 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2020 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

 

Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2020  

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyan-

lända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade 

kommuntal, enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning.   

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om 

länstal och gällande kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (2016:38). Migrationsverket har på upp-

drag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska 

anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när re-

geringen beslutat om länstal kan Länsstyrelsen besluta om kommuntal.  

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag 

kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1235 anvisningsbara 

platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett för-

slag till kommuntal för 2019 (bilaga 1). Observera att förslaget kan komma 

att revideras beroende på regeringens beslut om länstal.    

Fram till 18 oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter 

på förslaget och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner, 

genom att maila till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara för-

ankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pia Falck 

Enhetschef integrationsenheten 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1: Förslag till kommuntal för 2020 i Västra Götalands län 

Kommun 
Förslag till kom-

muntal 

Ale 42 

Alingsås 53 

Bengtsfors 0 

Bollebygd 16 

Borås 46 

Dals-Ed 3 

Essunga 7 

Falköping 0 

Färgelanda 1 

Grästorp 7 

Gullspång 0 

Göteborg 291 

Götene 8 

Herrljunga 9 

Hjo 13 

Härryda 68 

Karlsborg 0 

Kungälv 85 

Lerum 77 

Lidköping 34 

Lilla Edet 13 

Lysekil 7 

Mariestad 29 

Mark 37 

Mellerud 0 

Munkedal 0 

Mölndal 80 

Orust 26 

Partille 42 

Skara 2 

Skövde 44 

Sotenäs 9 

Stenungsund 41 

Strömstad 7 

Svenljunga 3 

Tanum 9 
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Tibro 0 

Tidaholm 3 

Tjörn 18 

Tranemo 7 

Trollhättan 9 

Töreboda 0 

Uddevalla 12 

Ulricehamn 17 

Vara 22 

Vårgårda 11 

Vänersborg 0 

Åmål 0 

Öckerö 27 
 

Förslaget till kommuntal för 2020 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell 

för länstalen.  

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för 

nyanlända personer år 2020, enligt Migrationsverkets prognos från juli 2019.   

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande-

statistiska underlag: 

• Befolkningsstorlek per 2018-12-31 

• Statistik över arbetslöshet 2018, omsättning till arbete 2016-2018, yrkes-

bredd 2017 och framtida arbetskraftsbehov 2018.  

• Asylmottagande 2018-04-01--2019-03-31 

• Självbosättning (skattad) baserad på perioden 2016-04-01 - 2019-03-31 

I modellen fördelar variabeln arbetsmarknad 80% av mottagandet och asylmotta-

gande fördelar 20%. Modellen drar därefter bort 75% av den skattade självbosätt-

ningen från kommunernas mottagande. Samtliga variabler är viktade mot kommu-

nernas befolkningsstorlek.1 

 

                                                           

1 För med information om fördelningsmodellen, se dokumentet Redogörelse för tillämp-
ning av kriterier för fördelning av länstal 2020. 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

 

 Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

 

Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2020 
 

I december 2019 kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsan-

delar för mottagande av ensamkommande barn för 2020.  

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrations-

verkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har där-

efter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördel-

ningar av andelstalen.  

De preliminära anvisningsandelarna är bifogade i bilaga 1. Anvisningsmo-

dellen för ensamkommande barn beskrivs detaljerat i bilaga 2.   

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte 

meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördel-

ningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den 18e oktober. Begäran om 

omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska skickas 

till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Vid frågor kontakta: 

Love Lundin 

love.lundin@lansstyrelsen.se  

010-22 44 799 

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef integrationsenheten 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 

barn, 2020 

Bilaga 2: Migrationsverkets anvisningsmodell för asylsökande ensamkom-

mande barn  


	Namnlös



