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Datum 

2021-04-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS   
 

  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den  (bil.) 

26 februari 2021 

Dnr 2021-00031 

 

2. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 för Moderata  (bil.) 

Kretsstyrelsen Borås Stad 

Dnr 2021-00263 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och  (bil.) 

Miljö AB den 25 februari 2021 

Dnr 2021-00031 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den (bil.)  

1 mars 2021 

Dnr 2021-00031 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den  (bil.) 

8 mars 2021 

Dnr 2021-00031 

 

6. Finansrapport Borås Stad 210228   (bil.) 

Dnr 2021-00022 

 

7. Centrala funktionshinderrådets protokoll 2021-02-04  (bil.) 

inkl. bilaga 

Dnr 2021-00024   

 

8. Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol  (bil.) 

2021 från Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Dnr 2021-00249    

 



Borås Stad 
  Sida 
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9. Årsredovisning 2020 och fråga om ansvarsfrihet från  (bil.) 

Sjuhärads samordningsförbund 

Dnr 2021-00226      

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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§ 8. Månadsrapport januari 
 
Linda Syversén, tf. ekonomichef redogjorde för månadsrapport januari.  
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att notera att de tagit del av rapporten 

EKONOMI 

§ 9. Årsredovisning 2020 
 
Linda Syversen tf. ekonomichef redogjorde för årsredovisning och hållbarhetsrapport 
2020. Björn Hultén Revisor från E&Y samt lekmannarevisorerna Ingwer Kliche och Boris 
Preijde redogjorde för granskningsrapport 2020 
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att godkänna årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för 2020 
 
§ 10. Arbetsmiljökartläggning Avanova 
 
Björn Palmqvist och Bo Harty från Avanova redovisade för arbetsmiljökartläggning som 
styrelsen beställt 
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att uppdra till VD att arbeta vidare med belysta frågor från Avanova 
 

INFOMATION 

§ 11. Prisdialog 

Magnus Kårestedt redovisade för prisindikationen för 2022 samt tidsplanen för 
prisdialogen med våra kunder. 
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 

§ 12. Hållbarhetsredovisning 
 
Linda Syversen redovisade för Hållbarhetsredovisningen som ska bifogas till 
årsredovisningen 
 
Beslut

att godkänna hållbarhetsredovisningen 
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§ 13. Covid- 19 

Magnus Kårestedt informerade om Covid läget på bolaget. 

Beslut 
Styrelsen beslöt 

att notera att de tagit del av informationen 
 

BESLUT 

§ 14. Remissvar - Avfallsplan 

Underlag utsänt med kallelsen 

Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att         återremittera ärendet till kommande styrelsemöte i mars 
att styrelsen sänder in synpunkter på remissvaret via chat funktionen i  
                  Team Engine 
 
§ 15. Miljörapport 

 
Miljörapporten är en redovisning av Borås Energi och Miljö AB:s åtgärdsarbete i enlighet 
med Borås Stads miljömål som beslutats av Kommunfullmäktige.  
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att godkänna föreslagen rapport 
att sända denna vidare till Miljöförvaltningen 
 

§ 16.  Kallelse årsstämma, 31 mars kl.8:00  

Enligt bolagsordningen ska kallelse till årsstämman utsändas tidigast fyra veckor innan 
och senast två veckor före stämman. 
Inbjudan till deltagande till årsstämman är utsänd med kallelsen och anmälan till 
årsstämman görs via länken i denna.   
 
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att sända ut kallelse till årsstämman i enlighet med Bolagsordningen 
att var och en i styrelsen anmäler sig via länken i inbjudan  
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§ 17. Vattenstämman 2021, 20–22 september Uppsala. 
Föreningsstämma, digitalt 25 maj 

 
Två från styrelsen erbjuds att delta på Vattenstämman 2021 
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att till kommande styrelsemöte i mars utse styrelsens representanter till 

Vattenstämman 
  
 

 
§ 18. Avfall Sveriges årsmöte 1–2 juni (Digitalt) 
 
Två från styrelsen erbjuds att delta på Avfall Sveriges årsmöte 
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att  till kommande styrelsemöte i mars utse styrelsens representanter till Avfall 

Sveriges årsmöte 
 

  
§ 19. Kylmaskiner Ryaverket 
 
Underlag är utsänt med kallelsen 
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att ge VD i uppdrag att genomföra projektet ”Kylmaskiner Ryaverket” - för en  

total kostnad av 4 000 000 SEK. 
 
 
§ 20. Ramavtal avseende Tryckstegringsstationer och 
Avloppspumpstationer 

 
Underlag är utsänt med kallelsen 
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att  delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal avseende 

Ramavtal för tryckstegrings- och avloppspumpstationer. 
 
§ 21. Fossilfritt Ryaverket 
 

Underlag är utsänt med kallelsen 

Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att ge VD i uppdrag att genomföra projektet Fossilfritt Ryaverket för en total  

kostnad av 19 MSEK. 
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§ 22. Relining Tuben Haby 
 
Underlag är utsänt med kallelsen 

Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att löpande underhåll samt förberedelser för upphandling av arbetet ska fortgå 
att återremittera ärendet till styrelsemötet i mars 
 
§ 23. VD informerar 

Magnus informerade om att vi har tagit covid prover på det inkommande 
avloppsvattnet. Testerna skickas sedan till labb, Eurofins, vi får provsvaren efter 
normalt två veckor och i de senaste fallen nästan 3 veckor. Då eftersläpningen är så 
lång så är det inget planeringsverktyg och proverna efterfrågas inte. Då vi inte längre 
har någon ”kund” till resultatet så har vi beslutat att inte ta några fler prover.  
 
Bolaget är inne i ett undersöknings- och planeringsskede gällande projekt Vattenverk. 
Framöver kommer projektet vara en stående informationspunkt på styrelsemötena. VD 
redogjorde för projektstatus och visade på tidplan och organisation 
  
Bolaget äger en gastank på bussterminalen i Strömsdal och denna anläggning behövs 
inte längre.  Vi kommer överlåta anläggningen till IBAB (moderbolag till Borås 
Lokaltrafik AB), mot att de river anläggningen. Vi har kvar ansvaret om något skulle 
dyka upp som föroreningar i mark under rivningen, max året ut.  
 

Magnus informerade om att förhandlingarna pågår med den externa samarbetspartnern 
gällande framtida samarbete om biogasen. 
Samarbetspartnern förhandlar parallellt med sin leverantör av själva 
anläggningskonstruktionen. Detta har påverkat projektets tidplan, redovisning kommer 
på kommande möte 
 

Skiljeförfarandet Serneke pågår enligt plan, tidplan ser i dagsläget ut enligt nedan: 
- Slutförhandling 23–29 mars 2022 
- Dom senast 30 maj 2022 

Magnus informerade om att vi är inne i en slutförhandling med företaget Purac gällande 
rötningsanläggningen. BEM har översänt till Purac ett förslag på ”Överenskommelse 
avseende slutreglering av entreprenad 230, Rötningsanläggning” som hanterar alla 
kvarvarande punkter såsom prestandaprov, besiktningspunkter mm. 
 
En inkommen fråga från ledamot i styrelsen gällande bolagets hantering Cyber security  

Magnus informerade om att bolaget ser över hela IT säkerhetsfrågan både på process 
sidan och på kontors IT och vi tänker göra det enligt ISO 27001 Informationssäkerhets 
standard. Inte primärt för att bli certifierade utan för att få en metodik och systematik i 
arbetet. Vi håller också på att se över lösningarna för produktions IT då vi ligger i olika 
IT miljöer efter sammanslagningen.  
 
Beslut 
Styrelsen beslöt 
 
att notera att de tagit del av informationen 
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Vid protokollet 

 

 

Linda Wilhelmsson 

 

 

Justeras  

 

 

Roland Andersson   Carl-Axel Rudd  
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Januari 2021
Borås Stad
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Bolagssummering månad 

2021 har inletts med rejält vinterväder. Januari har varit vädermässigt kallare än 
normalt, vilket har inneburit fjärrvärmeleveranser högre än budgeterat. Isdygn i landet 
har medfört höga elpriser på elmarknaden och därför är vår elproduktion från våra två 
kraftvärmeverk gynnsam. Fjärrvärmeleveranserna har fungerat väl och kunderna har fått 
värme efter behov. 

Kall väderlek påverka VA-ledningarna som då rör på sig i marken. Vattenläckorna har 
under månaden varit flera och nu när tjälen går ner i marken är reparationsarbetet lite 
mer besvärligt än annars. Kunder som får avbrott aviserar vi till och vid behov sätter vi 
ut vattentankar för att försörja drabbade kunder hjälpligt. 

Biogasproduktionen har haft driftstörningar och det är vår uppgraderingsanläggning som 
har driftbekymmer. Tack vare att en större biogaspanna installerades i höstas på 
Sobacken, har den mesta biogasen använts till fjärrvärme och inte behövts facklas bort. 
Men för att försörja den publika tankningen och till våra interna fordon har gas köpts in 
externt. 

Efter beslut i december om nytt bostadsnära insamlingssystem för hushållsavfall 
förbereds nu projektet. Målet är att det första bostadsområdet ska få sina nya kärl i 
början på mars. 

I början på januari började vår nya VD, Magnus Kårestedt, på bolaget. 
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Resultat januari (mnkr)
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Resultat per område - Januari

Kommentar månad:

Kallare väder med 0,6 grader under månaden ger oss högre fjärrvärmeintäkter och vi har också haft högre elintäkter. Vi har dock 
haft lägre intäkter på deponi och verksamhetsavfall under månaden än budgeterat pga lägre inflöden än budgeterat.

På kostnadssidan har vi haft högre kostnader för bränsle pga av det kallare vädret. De lägre kostnaderna mot budget ses 
framförallt på driftentreprenader, energikostnader, reparation och underhåll samt övriga externa tjänster under månaden, totalt 
5,6 mnkr. Lägre personalkostnader samt lägre kapitalkostnader (avskrivningar och räntor) påverkar positivt med 1,1 mnkr.

Detta gör att vi hamnar på ett resultat 8,2 mnkr över budget på månaden.
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Intäkter januari (mnkr)

Januari var en månad med lägre temperatur än normalt -0,6 grader. Fjärrvärmeleveransen översteg budget, och 
elproduktionen låg strax under budget produktionsmässigt men intäkterna har varit högre pga av högre elpriser.

Inflödet för verksamhetsavfall på Energi har varit lågt även i januari och även biogasintäkterna har varit något lägre än 
budgeterat. Återvinning har haft lägre deponiintäkter och verksamhetsintäkter under månaden än budgeterat.

Fjärrkylan har i stort sett gått på budget. 

I Övrigt posten ligger en periodiserad intäkt från Nätnytta gällande elintäkter på 1,2 mnkr som fakturerats i början på februari, 
lägre intäkter för kundarbeten och tjänster och entreprenader samt en positiv ersättning från Försäkringskassan gällande 
Covid-19.

Aktiverat arbete avviker negativt då färre timmar har lagts på investeringsprojekt än budgeterat.
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Kostnader januari (mnkr)

Bränslekostnaderna har för månaden varit högre än budget på Energi till följd av det kalla vädret men är i linje med de högre intäkterna.
De ökade priserna på el gör också att för att sälja mer el så måste effekten vara något högre och med det ökade bränslekostnader som följd.
Energitjänster har haft lägre kostnader än budgeterat avseende uttag av material som hamnar under bränslekostnaderna ovan.

Driftentreprenader är lägre än budget, på Biogas har transportkostnaderna varit lägre (+0,3 mnkr). VA har haft högre driftentreprenader än 
budgeterat (-0,5 mnkr). Det är framförallt på Återvinningssidan som driftentreprenader varit lägre dels pga av lägre behandlingsavgifter men 
också pga avfallsskatten, totalt (+1,8 mnkr).

Energikostnaderna har lägre under månaden främst pga de periodiserade kostnaderna från Elnät för december då dessa tillhör koncernen.

Den största avvikelsen på reparation och underhållskostnader beror på lägre kostnader på MEK sidan (+1,1 mnkr).

Personalkostnader något lägre än budget för månaden och även kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna, avskrivningar och räntor avviker främst 
pga av att denna post budgeteras rakt över året på 12 månader.

Under posten Övrigt så är det främst förbrukningsinventarier, datakommunikation, förvaltningskostnader samt lokalkostnader som avviker.
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Resultat uppdelat per område – Affärsdrivande, 

taxefinansierade samt övriga verksamheter

Resultat mnkr 2021
Års-budget 

2021

Budget 

ack

Utfall 

ack

Avvikelse 

Utfall/Budget

Biogas -19,3 -1,5 -1,1 0,4

Energi 40,6 24,9 26,6 1,7

Vattenkraft 5,0 1,2 2,2 1,0

Återvinning 9,9 0,8 2,1 1,4

Energitjänster 2,6 0,2 0,9 0,7

Resulta Affärsdrivande 38,8 25,6 30,7 5,1

Hushåll 0,1 0,0 0,3 0,4

VA 4,5 2,2 3,4 1,2

Resultat Taxefinansierade 4,6 2,1 3,7 1,6

Transport 1,4 0,1 -0,7 -0,7

Övriga verksamheter 0,1 0,0 2,2 2,2

Resultat övriga verksamheter 1,5 0,0 1,6 1,5

Totalt BEM 44,8 27,8 35,9 8,2
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Nyckeltal 2021 ackumulerat (mnkr)
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Personal, KPI

▪ Antal tillsvidareanställda 328

▪ Budget 2021 = 335 anställda

▪ Antal vikariat, visstidsanställda och timanställda 26 stycken

    

Månadsrapport  Utfall Budget Avvikelse  Utfall Budget Avvikelse  Budget

Personalkostnader           

Löner till kollektiva  -5 760 -5 422 -338  -5 760 -5 422 -338  -62 760

Löner till tjänstemän och företagsledning  -7 675 -8 037 362  -7 675 -8 037 362  -93 019

Kostnadsersättningar och naturaförmåner  -2 0 -2  -2 0 -2  0

Pensionskostnader  -1 221 -1 211 -9  -1 221 -1 211 -9  -14 020

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal  -4 458 -4 534 75  -4 458 -4 534 75  -52 472

Övriga personalkostnader  -203 -658 455  -203 -658 455  -7 891

Personalkostnader  -19 319 -19 862 543  -19 319 -19 862 543  -230 162

Period 202101 Ack. 202101 - 202101 Helår 2021
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Kapitalkostnader ackumulerat (mnkr)

Avskrivningar

Totala kapitalkostnader
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• Avskrivningar 0,3 mnkr lägre än 
budgeterat. Budgeterat rakt över på 
12 månader. Beroende på nya 
aktiveringar samt anläggningar som 
blir fullt avskrivna under året 
kommer utfallet variera.

• Räntor 0,4 mnkr lägre än budgeterat 
främst pga att 
checkräkningskrediten budgeterats 
rakt över på 12 månader, kommer 
att vara högre räntor per månad i 
slutet av året då mer av 
checkräkningskrediten har 
utnyttjats.

• Totala kapitalkostnader 0,6 mnkr 
lägre än budgeterat
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Kassaflöde (mnkr)
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Total limit mot Borås Stad är 2 247 mnkr (inklusive reverslån på 150 mnkr samt bankgarantier på 44 mnkr). Detta innebär att 
checkräkningslimiten just nu är 2 053 mnkr. 

Under året kommer 2 stycken reverslån att lösas, 50 mnkr i juni och 50 mnkr i september. Checkräkningskrediten kommer samtidigt att 
ökas med samma belopp eftersom vår totala limit är densamma.

Kvar att utnyttja av checkräkningskrediten 737,3 mnkr per 2021-01-31

Under månaden har vi utnyttjat 22,8 mnkr mindre än budgeterat vilket syns i både kassaflödet för året samt på det fleråriga 
kassaflödet.

I det fleråriga kassaflödet ligger bland annat de stora investeringarna av det nya Vattenverket, Bosnäs samt investering för ny 
hetvattencentral-Kraftvärmeverk med.
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Investeringar likviditet exkl. EMC

24 mnkr lägre investeringsutfall för månaden än prognos. Förklaringen till detta är att en hel del kostnader fakturerades 
från leverantör under januari men togs in i december 2020 då det gällde utförda arbeten under december. 
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultateffekt Covid-19 januari 2021

Utöver dessa direkta kostnader så har mycket tid lagts internt på säkerhetsarbetet i Coronatider. Mycket arbete 
har lagts på att de som måste vara fysiskt på arbetet skall kunna vara där utan att utsättas för smittspridning. 
Kontinuerliga krisstabsmöten har hållits och informerats till organisationen om läget och åtgärder framåt. 
Detta arbete är svårt att sätta pengar på.

Gällande inbetalningar från kunder så har vi endast fått ett fåtal frågor om anstånd på betalningar.

Ökade intäkter direkt hänförliga till Covid-19

Konto Konto (T) Objekt Objekt (T) Belopp

3997 Sjuklöneersättning 19 Covid-19 (Corona 2020) -73 684,85 

Ökade kostnader direkt hänförliga till Covid-19

Konto Konto (T) Objekt Objekt (T) Belopp

5161 Städning 19 Covid-19 (Corona 2020) 1 890,00

5410 Förbrukningsinventarier 19 Covid-19 (Corona 2020) 64 789,76

66 679,76

Total påverkan resultatet pga Covid-19 -7 005,09 

Inköp har gjorts av kontorsstolar, 
skrivbord mm för hemarbete samt 
headset
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  Till Styrelsen 

 
 

BESLUTSFÖRSLAG Kylmaskiner Ryaverket 
 

STYRELSEMÖTE 25 februari 2021 

 
Kylmaskiner Ryaverket 

Bakgrund 

BEM har i dag tre produktionsanläggningar för fjärrkyla i det centrala nätet 

som sedan sommaren 2020 är sammanbyggt med lasarettet: Ryaverket PKA, 

Lasarettet PKD samt Centrum PKC. Förutom dessa finns även ett mindre 

fjärrkylanät på det gamla regementsområdet.    

 

Då den försålda effekten fjärrkyla successivt ökat under åren räcker inte den 

installerade produktionseffekten till. Sommaren 2019 och 2020 hyrdes tre 

maskiner med en total kylkapacitet på 1,5 MW för att komplettera den 

ordinarie produktionskapaciteten. Produktionsberäkningarna för sommaren 

2021 visar att behovet av effekttillskott vid sidan om ordinarie kylmaskiner 

kommer att öka ytterligare till 2 MW totalt. Den ordinarie installerade 

produktionseffekten i centrala nätet är i dag knappt 11 MW märkeffekt. För 

att möta kommande anslutningar till fjärrkylanätet och öka redundansen 

behövs på relativt kort sikt ytterligare en utökning av fjärrkylaproduktionen 

men inom detta beslutsförslag omfattas alltså endast 2 MW.  

 

Under senaste decenniet har det i investeringsbudgeten lyfts två projekt för 

att öka produktionskapacitet men dessa har inte genomförts av olika 

anledningar. Då det av tekniska skäl troligen inte är bästa lösningen att 

permanent installera mer effekt på Ryaverket startades det under hösten 

2020 en förstudie med syfte att utreda var en ny produktionsanläggning kan  

placeras, vilken teknik som är lämplig att använda samt ta fram en budget för 

utbyggnaden. Denna förstudie pågår men för att klara produktionen 

sommaren 2021 behövs alltså produktionskapacitet ökas tillfälligt. Offerter 

har tagits in för att utvärdera vad som är det mest fördelaktiga av att hyra 

och att köpa in maskiner. Beräkningarna visar att köpalternativet är mest 

lönsamt, förslaget är därmed att köpa maskiner till sommaren 2021.   

Projektbeskrivning 

Projektet har till uppgift att köpa, provisoriskt installera samt driftsätta två 

luftkylda kylmaskiner på vardera 1MW för att täcka upp kylbehovet fram till 

en ny produktionsanläggningen är på plats. Dessa maskiner kommer sedan 

att permanent installeras och användas i någon av bolagets 

produktionsanläggningar för fjärrkyla 

Tidplan  

Projektet kommer att genomföras under våren 2021 och maskinerna 

beräknas vara driftsatta i mitten/slutet av maj.  
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Tillstånd 

Tillfälligt bygglov samt en anmälan till miljöförvaltningen krävs för 

installationen.  

Miljö 

Miljöanmälan till miljöförvaltningen 3 veckor innan installation av nya maskiner 

med en koldioxidekvivalent på 14 ton eller mer. Maskiner med framtidssäkrat 

köldmedia kommer att upphandlas med avseende EU:s f-gasförordning 

517/2014 som rör utfasningen av växthusgaser.  

Budget 

Investeringskostnad 

Kylmaskiner   3 200 000kr 

Installation      300 000kr 

Projektledning     200 000kr 

Oförutsett (ca 10%)     300 000kr 

 

Totalt   4 000 000kr   

Lönsamhetskalkyl 

Bolaget behöver säkerställa att tillräcklig produktionseffekt av fjärrkyla finns 

för att täcka kundernas behov för detta behövs en tillfällig sommaren 2021. 

Lönsamhetskalkylen jämför alltså att köpa maskiner mot att hyra samma 

effekt. Pay-off för att köpa maskiner är 2-3 år.  

Finansiering  

I bolagets tidigare investeringsbudgetar har följande projekt tagits upp: 

- Kylmaskiner Ryaverket/Simonsland med en investeringsbudget på 

10 000 000 kr  

- Utökning kyla lasarettet med en investeringsbudget på 9 000 00 kr.  

 

Finansieringen av detta projekt förslås ske genom omfördelning av budget 

från tidigare upptagna projekt i investeringsbudgetar till detta projekt. 

 

Observera att pågående förstudier kring permanent utökad 

produktionskapacitet i fjärrkylanätet kommer att lyftas inom ovanstående 

projektbudgetar under 2021 under förutsättning att budget räcker.     

Beslutsförslag 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

 

att ge VD i uppdrag att genomföra projektet ”Kylmaskiner Ryaverket” - 

för en total kostnad av 4 000 000 SEK. 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

Magnus Kårestedt 

VD 
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BESLUTSFÖRSLAG Ramavtal avseende Tryckstegringsstationer 

och Avloppspumpstationer 
 
STYRELSEMÖTE  25 februari 2021 
 

 

 
Ramavtal avseende Tryckstegringsstationer och 
Avloppspumpstationer ref 20/378 
 

Bakgrund 

Borås Energi och Miljö AB (”BEM”) är under upphandling av ett ramavtal som omfattar 

ombyggnad tryckstegrings-och avloppspumpstationer med en möjlighet att avropa 

nybyggnation av det samma.   

Syftet är att teckna avtal med två (2) leverantörer. 

Upphandlingen genomförs som ett Förenklat förfarande enligt 19 kap. Lag 

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  
 

Beställare 

Projektavdelningen, Underhållsavdelningen och AO- Vatten och Avlopp  

 

Avtalstid 

Beräknas starta i mars 2021 och löpa till och med tom februari 2023 med option om 

två förlängningsperioder om vardera 1 år. 

 

Upphandlingskategori 

Upphandlingens värde beräknas till kategori C. 

 

Anbudsförfrågan 

Anbudsförfrågan går ut som annons i TendSign/Visma Commerce.  

 

Utvärderingsgrunder för prövning av anbud 

BEM har för avsikt att anta de anbud som, sedan skallkraven har uppfyllts, är 

ekonomisk mest fördelaktigt avseende pris enligt 19 kap. 24 § LUF. 

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB besluta; 

 

att  delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal avseende 

Ramavtal för tryckstegrings- och avloppspumpstationer. 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 
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  Till Styrelsen 

 
 

 
BESLUTSFÖRSLAG Fossilfritt Ryaverket 

 

STYRELSEMÖTE 25 februari 2021 

 

 
Fossilfritt Ryaverket 

Bakgrund 

Start- och stödoljebrännarna på PVA-pannorna eldas idag med fossil olja. För 

att minska fossilanvändandet föreslås systemet byggas om för att kunna 

hantera en förnybar olja. 

 

I hetvattencentralen Bäckeskog, HVCB, eldas idag panna 2 med bioolja och 

panna 3 med gasol (pannan 1 finns ej kvar). Oljetillförseln på panna 2 

behöver renoveras och kompletteras samtidigt som panna 3 avses att stängas 

ned av åldersskäl. 

 

Styrsystemen på HVCB är idag äldre Siemens- och Sattcomsystem. Bolaget 

avser att riva de befintliga styrsystemen, operatörspaneler och byta ut dessa 

till ABB AC800M styrsystem på panna 2 samt i övrigt gemensamma system 

och integrera styrning i befintligt överordnat system ABB 800xA. 

Projektbeskrivning 

Projektets omfattning på Ryaverket är att upphandla, installera och driftsätta 

utrustning för att kunna elda brännarna till PVA och panna 2 i HVCB med 

bioolja samt ett system för att förse pannorna med olja. Gasolsystemet 

gasbefrias och rivs ut ur HVCB. Därefter kan gasoltanken demonteras. 

 

Dessutom upphandlas separat HVCB ombyggnad styrsystem med följande 

leveransomfattning:  

- Rivning av befintliga styrsystem samt hårdtrådade funktioner  

- Nytt styrsystem för panna 2 och gemensamma system inklusive 

applikationsprogram och operatörsbilder  

- Utbyte av instrumentering samt kompletterande utrustning för att 

uppfylla krav från riskanalys och panndirektiv  

- Ombyggnad av lokalt styrda ventiler och pumpar till fjärrstyrning  

- Ny varvtalsstyrning av fjärrvärmepump  

- Ny funktionalitet för pannstyrning enligt funktionsbeskrivning  

- Nya säkerhetsventiler 

Tidplan  

Upphandling genomförs under vintern 2020/2021, installation och 

idrifttagning planeras till sommaren och hösten 2021. 

Tillstånd 

Bygglov eller miljötillstånd påverkas ej av ombyggnationen.  
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Miljö 

Investeringen är ett steg i ledet att minska användningen av fossila 

produkter. I dag används ca 800 m3 fossil olja/år i PVA-pannorna och att 

konvertera anläggningen till ett förnybart bränsle minskar utsläppen av fossil 

koldioxid med 2038 ton/år (5-års snitt). 

 

HVCB används i dag ganska lite och fungerar som en spets- och 

reservanläggning. För 2021 är det inte budgeterat någon gasolanvändning, 

dock motsvarar snittanvändningen av gasol de senaste 5-åren 820 ton fossil 

koldioxid per år. 

Budget 

Projektet på Ryaverket planeras genomföras som en funktionsentreprenad på 

stora delar av omfånget samt kompletteras med en del tillhörande arbeten av 

ramavtalsentreprenörer. 

Investeringskostnad 

Sammanställning av kostnader  tkr 

  

Administrativa kostnader 1 800 

Processutrustning 9 300 

Byggentreprenad 100 

Elkraft och styrsystem 5 200 

Mek/mediaentreprenad 1 100 

  

Oförutsett (ca15%) 1 700 

  

  

Summa investeringskostnader i beslutsunderlag 19 000 

Lönsamhetskalkyl 

För 2021 är det är budgeterat 8 GWh olja.  

Priset för fossilolja är 1000kr/MWh och för bioolja 535 kr/MWh.  

Detta resulterar i en kostnadssänkning för år motsvarande 2021 på 

3,72MSEK. Med rådande oljepriser blir pay off för investeringen 5,1 år. 

Finansiering  

Projektet finns upptaget som eget investeringsprojekt i Borås Energi och 

Miljös investeringsbudget för 2021. 
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Beslutsförslag 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

 

att ge VD i uppdrag att genomföra projektet Fossilfritt Ryaverket för 

en total kostnad av 19 MSEK. 

 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 



 

 

1(6) 

  Till Styrelsen 

 
 

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 
Relining av tuben i Haby 
 

STYRELSEMÖTE 25 februari 2021 

 

 
Relining av tuben i Haby 

Bakgrund 

Haby vattenkraftverk byggdes under åren 1913 – 1915 och nyttjar 

tillsammans med strax nedströms belägna Hulta vattenkraftverk fallhöjden 

mellan Öresjön och Viskan i Marks kommun. Haby har två aggregat på 2,64 

MW vardera, fallhöjd 27,8 m och maximal slukförmåga ca 24,4 m3/s. 

Vattenvägarna är fördelade på en ca 200 m lång intagskanal, en 

intagsbyggnad med rensgaller och intagslucka, en horisontell tubsträcka på 

630 m, ett svalltorn och en 110 m lång trycktub ner till kraftstationen. 

Tubledningarna och svalltornet är utförda av nitad stålplåt av olika tjocklek, 

där den övre horisontella delen, 630 m, ursprungligen hade godstjocklek 6 

mm. 

 

Svalltornet är byggt av 8 mm stålplåt och trycktuben ner mot stationen har 

succesivt ökande tjocklek 10-12-14 mm. Korrosionsskador har uppstått 

genom åren, där rosthål och läckage uppkommit främst på den övre delen. 

 

Skadorna har de senaste årtiondena regelbundet lagats både temporärt med 

träplugg och mera beständigt genom att stålplåtar svetsats på tubens utsida. 

I dagsläget är dock lagningarna så många och nya hål slår igenom i sådan 

omfattning att en mera långsiktig åtgärd är nödvändig. 

 

Förutom teknisk funktion för kraftverket och förnyad livslängd för tuben 

värderas bevarande av kulturmiljö och låg klimatpåverkan när val av teknisk 

lösning görs. 

 

Ett beslutsärende var planerat att lyftas på styrelsemötet i april i år gällande 

reinvestering i tuben. Pga. de stora läckage som uppstått under vintern och 

påverkan av is som tuben nu utsätts för prioriteras detta projekt upp och 

anses vara av akut karaktär. 

Projektbeskrivning 

Åtgärden omfattar åldersbeständig förnyelse av tubens funktion. En förstudie 

gjordes under 2020 med inriktning på metodval och kostnadsuppskattning. Av 

de olika teknikerna som studerats är en invändig relining av tuben (plaströr i 

stålröret) den metod som är mest attraktiv både ekonomiskt och 

hållbarhetsmässigt, även ur ett kulturhistoriskt perspektiv då tubens yttre 

bevaras.  
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Tidplan  

Projektet startas upp snarast och har som mål att projektet skall vara 

färdigställd till hösten. 

Tillstånd 

Det är inte känt huruvida några tillstånd behövs men detta kommer att utredas 

och ev. erforderliga tillstånd kommer sökas. 

Miljö 

--- 

Budget och investeringskostnad 

I bolagets investeringsbudget för 2021 finns det upptaget 30 MSEK för 

reinvestering i tuben. För närvarande pågår framtagande av underlag för 

upphandling av relining av tuben. För att hantera osäkerheten i 

investeringskalkylen innan skarpa anbud inkommit ökas kostnaden för 

oförutsett med 5 MSEK vilket ger en projektbudget på 35 MSEK.  

Lönsamhetskalkyl 

Reliningen av tuben ger en minskad innerdiameter vilken kommer att medföra 

att elproduktionen från vattenkraftstationen minskar med 100-200 MWh/år 

vilket motsvarar ett intäktsbortfall på 36 000 - 72 000 kr.  

 

Att inte genomföra reliningen innebär att Haby VK inom kort behöver stängas 

ner. Haby har ett driftnetto på ca 4 MSEK/år. Därtill brukar tuben behöva 

svetslagas årligen för ca 0,3 MSEK. Investeringen på 35 MSEK har således en 

pay off på ca 8,2 år.  

Finansiering  

I bolagets investeringsbudget för 2021 finns alltså projektet upptaget med 30 

MSEK. Vidare föreslås att omfördela ytterligare 5 MSEK från tidigare beslutat 

men ej genomfört projekt Anläggning för optisk sortering av hushållsavfall i 

tre fraktioner där 9,9 MSEK återstår. 

 

 

Bilagor 

Bilaga A – Bilder på tuben 
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Beslutsförslag 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

 

att ge VD i uppdrag att genomföra projektet Relining av tuben i Haby 

för en total kostnad av 35 MSEK. 

 

att ge VD i uppdrag att vid behov omfördela upp till 5 MSEK till 

projektet Relining av tuben i Haby från projekt Anläggning för 

optisk sortering av hushållsavfall i tre fraktioner i händelse av att 

ursprunglig budget på 30 MSEK inte är räcker. 

  

 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 
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Bilaga A  

Bild 1: Bild på läckage och isbildning, februari 2021 
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Bild 2: Bilder på läckage och isbildning, februari 2021 
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Bild 3: Flygbild på Habytuben 

 













FINANSRAPPORT 2021-02-28

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2020-12-31 2021-01-31 2021-02-28
Räntebärande likviditet 703,5 572,2 644,5
varav:  -medel på underkonto i koncernkontot 288,2 287,4 390,3

-skattekonto, övriga bankkonton 193,0 62,1 31,8

-externa placeringar 222,3 222,7 222,5

Intecknad likviditet 537,0 611,6 602,7
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad -131 72
Kommentar: 

Likvida medel ökade jämfört med föregående medel bl a till följd av ersättning för kostnader 2020 kopplade till pandemin på 31 mkr.

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 201231 Fsg 2021 Marknadsvärde 210228 Orealiserat +/-*)
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 3,4 0,0 3,4 0,0

Nordea Instutionell Korträntefond 41,3 0,0 41,3 0,0

Simplicity Likviditetsfond 41,7 0,0 41,8 0,1
SPP Företagsobligationsfond 55,5 0,0 55,9 0,4

SPP Grön Obligationsfond 32,0 0,0 32,0 0,0

SPP Obligationsfond 14,5 0,0 14,3 -0,2

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 18,3 0,0 18,3 0,0

Öhman Grön obligationsfond AB 15,4 0,0 15,4 0,0

222,3 0,0 222,5 0,2

Realiserade vinster/förluster under året 0,0

2019-12-31 2020-12-31 2021-02-28
Borgen och krediter till externa motparter utanför kommunkoncernen 320,0 372,4 383,1
Krediter med borgen av Borås Stad 301,3 353,7 364,4
Ränte- och amorteringsfria krediter 18,7 18,7 18,7
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2020-12-31 2021-01-31 2021-02-28
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 493,2 9 551,5 9 513,6
Upplåning - Borås Stad 75,8 179,9 229,1

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 222,3 176,6 189,4

Upplåning - Certifikat 1 100,0 1 100,0 1 000,0

Upplåning - Kommuninvest 4 895,1 4 895,1 4 895,1

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

Upplåning- Obligation 3 200,0 3 200,0 3 200,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 493,2 9 551,5 9 513,6

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC
2021-01-31

Lånevolym: 7 051,5

Räntekostnad (inkl kreditlöften): 41,0

Snittränta: inkl kreditlöften 0,58%

Genomsnittlig lånemarginal: 0,14%

Återstående räntebindningstid (år): 2,26

Återstående kapitalbindningstid (år): 2,35

Andel lån med förfall inom 12 mån.: 32%

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym) 0,05%

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC
2021-01-31

Lånevolym: 2 500,0

Snittränta: 2,22%

Återstående räntebindningstid (år): 10,96

Återstående kapitalbindningstid (år: 10,96

EMC-upplåningen är ett undantag  från kapital-  och räntebindningsriktlinjerna/reglerna enligt separat beslut.

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning TOTAL
2021-01-31

Lånevolym: 9,551,5

Snittränta 1,02%

Återstående räntebindningstid (år): 5,01

Återstående kapitalbindningstid (år): 5,08
EMC-upplåningen är ett undantag  från kapital-  och räntebindningsriktlinjerna/reglerna enligt separat beslut.

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2021-08-31

Nordea Kreditlöfte 750 0 2022-02-22

SHB Kreditlöfte 750 0 2022-02-28

SEB Kreditlöfte 750 0 2022-02-28

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2022-02-28

Summa 3 150 0,0

5,11 4,97

5,17 5,03

2020-12-31 2021-02-28

9 493,2 9 513,6

1,02% 1,01%

41,2 41,3

0,59% 0,59%

2020-12-31 2021-02-28

6 993,2 7 013,6

0,05% 0,05%

0,15% 0,14%

2,42 2,29

24% 31%

2,34 2,22

11,04

11,04

10,88

10,88

2020-12-31 2021-02-28

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

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

stiger med 1%
Skuldökning (+) jmf med 

201231

BORÅS STAD 0,0 200,0 0,00% 0,00% 0 0,0

BOSTÄDER 2 876,1 3 300,0 0,94% 0,35% 7,6 46,9

BEMAB 3 917,5 4 747,0 1,99% 0,41% 4,4 -41,1

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

ELNÄT 906,1 1 200,0 0,78% 0,23% 2,3 45,8

VISKAFORSH 416,5 503,0 0,92% 0,42% 1,1 9,7

STADSHUSAB 196,1 204,8 0,52% 0,00% 0,0 -1,0

IBAB konc 304,6 410,0 0,79% 0,17% 0,8 8,9

FRIBO 191,9 231,0 1,43% 0,38% 0,5 -0,3

SANDHULTSB 256,9 305,0 0,93% 0,47% 0,9 1,0

TOARPSHUS 196,3 245,0 1,04% 0,49% 0,5 -0,7

DJURPARK 121,6 180,0 0,64% 0,00% 0,3 -9,7

PARKERING 95,5 150,0 0,88% 0,41% 0,3 1,4

BORÅSBORÅS 1,7 22,0 0,47% 0,00% 0,0 -14,5

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

AKADEMIPLATSEN 32,8 65,0 0,47% 0,00% 0,1 -26,0
Summa 9 513,6 11 765,2 1,35% 0,35% 18,7 20,4

*) 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 2,29 Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,22 Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 31% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 140% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2020-12-31 på nominellt 2 849,5 mkr har ett marknadsvärde på -37,3 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
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Centrala funktionshinderrådet 

 
Datum 2021-02-04 
Tid 14:00-15:50 
Plats Microsoft Teams 
  

Närvarande ledamöter 
Ylva Lengberg (S), ordförande 
Niklas Arvidsson (KD), ledamot  
Helene Sandberg (S), ersättare 
Mattias Karlsson (M), ersättare, från 14:30 § 45 
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP 
Monica Golcher, Afasiföreningen, från 14:35 § 45 
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen 
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening 
Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund 
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF 
 
Övriga närvarande 
Annika Sommar, Sociala omsorgsförvaltningen § 44 
Peder Andersen, Tekniska förvaltningen § 48 
Katrin Arvén, Tekniska förvaltningen § 48 
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet 
Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent 
Liza Lindmark, sekreterare 
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§ 41 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med två tillägg: frågor om kontanthantering och internet/wifi på  
äldreboenden anmäls under övriga frågor. 

§ 42 Val av protokolljusterare 
Lars-Erik Hake utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 43 Föregående mötesprotokoll 
Under punkten Budget 2021 vid föregående möte skulle ordförande stämma av 
en fråga angående rehab assistenter. Enligt återkoppling från Sociala 
omsorgsförvaltningen finns ingen avsikt att minska rehab assistenterna på 
förvaltningen. I dagsläget finns två personer som avlastar legitimerad 
arbetsterapeut och fysioterapeut för att de ska kunna ägna sig åt sitt uppdrag. 
Återkopplingen har lagts till i protokollet efter mötet enligt överenskommelse.  

Protokollet godkändes i övrigt och lades till handlingarna. 

§ 44 Nulägesrapport om covid-19 
Annica Sommar, Sociala omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge på 
förvaltningen och i Västra Götalandsregionen. Förvaltningen har i dagsläget 
god personalnärvaro och tillgång till skyddsutrustning. Annica presenterar hur 
fördelning av vaccindoser ser ut inom Västra Götalandsregionen. Förvaltningen 
ingår främst i fas 2 av vaccinering. 

Annica bekräftar att regionen har behövt ställa in operationer på grund av 
rådande läge. Diskussioner om var vaccinationer i en senare fas kommer utföras 
för +65 åringar förs. Vaccinationerna kommer att organiseras av den 
vårdcentral man tillhör och information om var riskgrupper ska vaccineras 
kommer från respektive vårdcentral när det är aktuellt.  
En uppmaning till personal som utför vaccinationer är att prata tydligt, med 
tanke på att vårdpersonal bär både munskydd och visir kan det vara svårt för 
hörselskadade att läsa på läppar.  

§ 45 Redovisning utvärdering Program för tillgänglighet 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent, informerar om att 
utvärderingen av Program för tillgänglighet nästan är färdig men att det ännu 
saknas svar från några föreningar. En fullständig analys med slutsatser kan 
därmed inte presenteras. Hera presenterar den informationen hon kunnat 
sammanställa hittills och uppmanar föreningar som inte har svarat ännu att fylla 
i enkäten snarast. 

§ 46 Information om utbildning: Universell utformning av 
arbetsplatsen 
Hera informerar om utbildningen Universell utformning av arbetsplatsen som 
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Hera tillsammans med funktionshinderkonsulent Lena Mellbladh kommer att 
delta vid. Utbildningen är kostnadsfri i år, en upplysning till föreningar. 

§ 47 Uppdatering samarbetet med Serbien 
Hera informerar om att samarbetet går långsamt framåt på grund av rådande 
coronaläge. Nästa möte är inplanerat den 1 mars. Hera uppmanar någon från 
föreningarna att delta vid nästa möte då det varit svårt att nå föreningarna, ta 
kontakt med Hera om du kan delta. Hera lyfter även denna information på 
ordförandeträff med Funktionsrätt. 

§ 48 Ny taxa för färdtjänst 
Peder Andersen och Katrin Arvén, Tekniska förvaltningen, presenterar ny taxa 
för färdtjänst. I kollektivtrafiken har en förändring av zoner och ändrade taxor 
skett i november år 2020. Kommunfullmäktige har gjort en ändring i reglerna 
hur färdtjänsten följer kollektivtrafikens taxa. Kostnaden för en resa i hela 
zonen Borås stad är samma både för tätort eller kringliggande områden som 
exempelvis Dalsjöfors. Vissa resor blir billigare och andra resor blir dyrare.  
Peder tar med sig och återkommer i frågan om det är möjligt att använda ”Följa 
med kort” i färdtjänst för att som stödperson få åka med kostnadsfritt. 

Ordförande Ylva Lengberg förklarar att det under den ansträngda ekonomiska 
situationen som råder och på grund av effekterna av corona inte är möjligt för 
kommunen att i dagsläget hjälpa till genom någon form av subvention för 
sjukresor, men hon tar med sig synpunkten. 

§ 49 Funktionshinderkonsulent/ 
tillgänglighetskonsulent informerar 
Lena Mellbladh, funktionshinderkonsulent, ger återkoppling angående ansökan 
till Götapriset där hon fått besked om att Borås Stad inte gått vidare i 
nomineringsprocessen denna gång.  

Lena och Hera är med i ett nätverk i Norge där de uttalat sig i en skrift 
angående universell utformning och hur Borås Stad arbetar med detta. Skriften 
lägg som bilaga till protokollet, bilaga 1. 
 
Hera presenterar två webbutbildningar som är på gång om tillgänglighet samt 
tillgänglighetsanpassning av dokument. Informerar även om att kommunen nu 
har köpt en licens för ritade tecken för de som använder tecken som alternativ 
kommunikation.  

Nyligen har ytterligare en anställd blivit certifierad för att kunna arbeta med 
tillgänglighetsdatabasen tillsammans med Lena framöver. Ambitionen är även 
att nyttja resurser från Jobb i Borås med inventeringsarbetet för att skynda på.  

§ 50 Nästa möte 
Nästa möte torsdag 6 maj 2021 klockan 14.00-16.00. 
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§ 51 Övriga frågor 
Ylva har under mötets gång fått svar på frågor om övervakning vid vaccination 
från Maria Jonsson, Vård- och äldreförvaltningen. Alla som vaccineras ska 
stanna för övervakning i 15 minuter – personer i riskgrupp som tidigare haft 
allergiska reaktioner ska vaccineras på vårdcentral eller sjukhus. Viktigt att ange 
eventuella tidigare reaktioner på vaccin i hälsodeklarationen som fylls i före 
vaccinering så ordinerande läkare vet att de behöver ta extra hänsyn. 

1. Kontanthantering  

Inkommit information om att Folktandvården slutat helt med 
kontanthantering. Det som framgår av informationen hos Folktandvården är att 
de av säkerhetsskäl försöker att minimera hanteringen av kontanter på sina 
kliniker och därför vill de helst att du betalar med kort. Ordförande Ylva 
Lengberg kollar vidare på hur detta hanteras i kommunen och återkopplar vid 
nästa möte. 

2. Internet/wifi på äldreboenden 

Ingegerd informerar att på samtliga boenden i Borås Stad finns wifi att tillgå i 
de allmänna utrymmena. Osäkert om det finns i varje privat lägenhet på alla 
boenden – återkommer vid nästa möte med information angående detta samt 
eventuell tillkommande kostnad. Det ska även utredas i vilken utsträckning det 
finns fiber.  
 
Anmäl gärna frågor till rådens möten på förhand så svar kan beredas. 

 

Bilagor 

Bilaga 1, International voices F41 web.pdf 

 

Underskrift 
Ordförande Justeringsperson 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Ylva Lengberg Lars-Erik Hake 
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International voices

KS Network for Universal Design was established in 2013, to contribute to 
an inclusive society by sharing best practices and removing barriers. The 
network stretches far beyond the Norwegian borders. 

We have asked some of our contacts in the Nordic countries, Europe 
and beyond to comment on the value of international and cross-sectoral 
cooperation. 



Universal design  
– we need to do it together

Universal design is a value-based concept and a tool to include 
diversity in human abilities as a core parameter in design and 

planning. The concept can be interpreted as a mindset, a process 
tool or as a tangible design solution

SINCE ORIGINALLY DEFINED, it has been further 
developed in various contexts and in a dynamic 
process. It has been written into the UN Con-
vention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD) as a core concept and as such it also 
serves as a potential lever for securing the pled-
ge to Leave No One Behind (LNOB) in the global 
effort of implementing the Sustainable Develop-
ment Goals (SDG). 
 Universal design is a dynamic concept 
needing to be implemented in a context specific 
approach. To unleash its potential, it is decisi-
ve to work across scale, sector, discipline, and 
process. Prioritizing interdisciplinary collabo-
ration, exchange of experiences, sharing of 
examples, development of new methods and 
investigation of research-based knowledge is all 
crucial to the process of implementing universal 
design in planning, design and use of our built 
environment. 
 American universal design pioneer and 
architect Ron Mace initially wanted to challen-
ge the idea of a ‘them and us’, ‘disabled and 

abled’ and instead create a concept that could 
enhance the understanding of all users living 
with different and changing abilities throughout a 
lifespan. He reacted to the existing approach of 
designing solutions in a fragmented and detailed 
manner, instead of thinking, process, knowled-
ge, collaboration, values, and complexity. 
 Universal design can be interpreted and 
implemented in various ways, and requires diffe-
rent skills, types of knowledge and collaboration. 
And whether implemented in theory, policy or 
practice, the work needs to be based on a con-
stant sharing of experiences and innovation. We 
need to share knowledge and inspire each other. 
There is not one static or set way of interpreting 
universal design, and hence it is decisive to seek 
inspiration and knowledge outside of our own 
professional framework. Collaboration across 
disciplines, types of knowledge and experien-
ces, geographical settings, different uses and 
roles in the building sector and knowledge field. 
We all need to interact, challenge each other, 
and collaborate. 
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 Designing, planning, and building the physi-
cal framework for our lives is a complex process 
with many different actors involved. The process 
itself is highly interdisciplinary, and requires 
different skills and types of knowledge, as well 
as consistent communication and collaboration. 
Universal design does not fall into one aspect of 
the build environment, but across the entirety of 
it. When a student goes to college, she needs to 
get from her home to the bus stop, access the 
bus as well as exit it. Then she needs to cross 
the street and get to the building, locate and en-
ter her classroom, participate in class and take 
her exams. She needs to take part in study trips, 
lunch in the canteen and social activities. Sec- 
uring universal design in this chain of activities 
spans across different disciplines, policies, and 
sectors.  Her example underlines the complex 
interdisciplinary relation between planning and 
design of the built environment and the actual 
use and experiences of it. The classroom ne-
eds to be accessible, as does the pedagogical 
approach, curricula planning, and the legislation 

Foto: A
nette S

ønderby

“There is not one static or set 
way of interpreting universal 
design, and hence it is deci-
sive to seek inspiration and 
knowledge outside of our own 
professional framework” 

and policies granting her the necessary assistive 
technology. 
 Securing an inclusive environment and 
society through universal design is indeed an 
interdisciplinary process and task. And we need 
to do it together

Camilla Ryhl
Architect MAA, PhD, Head of Research and  
Development, Bevica Foundation in Denmark.

Camilla Ryhl.
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A non-profit organisation based in Barcelona, Spain, and working at an 
international level. The foundation aims to support companies, public 
institutions and educational organisations to better adjust the design of 
environments, products and services to human diversity.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

Working with others is crucial. But it is 
even more crucial to work with the end 
users.
 Universal design is very complex, the-
refore it is important to absorb knowledge 
from different fields and disciplines – from 
architecture to information design. Equ-
ally we need to acknowledge the cultural 
perspectives within this field, as they 
may sometimes be a barrier for universal 
accessibility. Done well, universal design 
can even change cultural behaviour.

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

It is crucial to disseminate information – 
and in our foundation we do that a lot, 

FRANCESC ARAGALL
President and Founder of Design for All Foundation

focusing on best practices. However, the  
key to success is understanding the lingo 
of your audience and adapting to that. For 
instance, if I am talking to entrepreneurs 
and business people, I focus on and use 
terms such as ‘return on investments’ and 
‘financial benefits’ of ensuring accessibility 
for all. When meeting architects, I never 
tell them what to do, but show them how 
universal design is integrated in a design 
concept.
 When it comes to sharing bad exam-
ples, I’m reluctant. It irritates me when 
people speak ill about a project when they 
do not know the context of the project. In 
general you can find nice details to learn 
from in all projects, even the ‘bad’ ones.

What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

Except for my university education on 

1

2
3
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disability and pedagogy, all my knowledge 
in the field is informal. When I started wor-
king with universal design, there was no 
education available. Now, universal design 
has become a field of specialisation – with 
so many different levels and layers, that no 
one can master the entire field by him- or 
herself. Therefore you should put together 
a complementary team when working with 
universal design, recognising where your 
own expertise stops and another one’s 
starts.
 I believe that the concept of human 
diversity should be taught on a general 
level – as they do in Japan. Already in third 
grade, pupils learn about the concept of 
universal design. Today, 70 percent of the 
Japanese population know what it is – and 
I believe that respecting human diversity 
from the beginning helps a lot.

4
What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

The field is very wide and there are so 
many topics that need to be researched. 
The ideal would be to go beyond the limi-
tations of specific challenges. Universal 
means for all, we should not forget that.
 Currently we are doing research on 
Spanish airports, studying the cognitive 
well-being of travelling, with the perspe-
ctive of passengers suffering from autism. 
Actually, the cognitive area is relatively 
new within universal design – and needs 
to be examined further. I also think the 
gender issue is an interesting area of rese-
arch; how to deal with questions of gender 
diversity? Once again, the end users are 
key; you will learn a lot by looking at them.

“I believe that the concept of human diversity should be 
taught on a general level – as they do in Japan. Already in 
third grade, pupils learn about the concept of universal de-
sign. Today, 70 percent of the Japanese population know 
what it is – and I believe that respecting human diversity from 
the beginning helps a lot.”
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The local supply administration must ensure that the City of Borås 
(Sweden) can offer residents healthy and efficient premises as well as 
facilities for municipal activities. They are responsible for local resource 
planning, new construction and remodelling, technical and financial 
management. The City of Borås won the Access City Award in 2015 for 
its commitment to making “a Borås accessible for all”.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

Lena: Networks are important for sharing 
knowledge, listening to others and tal-
king with peers who experience the same 
challenges. To me it has been interesting 
to observe how we started out with the 
term ‘accessibility’ and now are moving 
more towards universal design. The latter 
came up when we joined the KS network 
in Norway.
Hera: Working with questions of accessi-
bility is often a lonely job, so being part of 
a network really matters. Not only for tal-
king about concrete measures, but also to 
see how others work in their organisation; 
what methods they use, how they organi-
se their work etc. And also to discuss the 
different concepts – accessibility is often 
limited to disabilities, whereas universal 
design embraces all.

LENA MELLBLADH AND  
HERAWATI ISKANDAR NOWAK
Accessibility Adviser and Disability Adviser, City of Borås

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

Lena: We do this a lot, and we travel both 
nationally and internationally talking about 
Borås. When I share our not so successful 
experiences, I always explain why it didn’t 
go well. That is particularly important 
when I am abroad, where countries might 
not have the same legislation and require-
ments as we do.
Hera: We recognise that some of our 
solutions are not applicable everywhere, 
and our organisational structures and laws 
may differ from other countries. I think, 
for instance, that a lot of our efforts would 
not have taken place without our Swedish 
discrimination laws. Therefore we try to 
focus on our methods more than concrete 
examples, because the audience’s socie-
tal context may be different to ours.

1 2
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What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?
Lena: That depends. Hera and I have 
different and complementary backgrounds 
and competence. When I talk to entre-
preneurs and builders, I need to know 
their language to gain their respect – and 
through the years I have acquired the ne-
cessary knowledge and competence to do 
that. And we both have the formal autho-
rity to tell other parts of the administration 
what to do or not.
Hera: I think both informal and formal 
competence are important. I don’t have a 
formal education within universal design, 
per say. But I have a Master’s degree in 
social work and Human Rights, as well 
as a PhD in psychology where I did my 
research on support for parents of children 
with disability. Through my work I get the 
informal competence of looking at acces-
sibility and universal design in a more 
practical way. I see a huge knowledge gap 

3

4

at the university and college level when 
it comes to universal design, it should be 
part of nearly all disciplines’ curriculum. 
And then I mean all aspects of universal 
design, physical as well as cognitive.

What is the significance of research on 
and documentation of universal design?
Hera: Research is important, but we need 
the connection between research and tho-
se implementing measures to be strengt-
hened. Open access is key – but in the 
public sector we don’t have that access 
which means ‘new’ research is available to 
us years after it was done. Besides, there 
is little funding for implementing good 
measures.
Lena: I could be much better at documen-
ting what I do – there I see a huge diffe-
rence between Hera and me; she is more 
used to documenting systematically.
In the end, this is all about doing it right 
from the beginning.
Hera: Yes, that is true. But often people 
feel that doing it right from the beginning 
means making it more difficult. That is not 
the case, though – and we need to get 
people to understand that.

“Working with questions of accessibi-
lity is often a lonely job, so being part 
of a network really matters.”
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The Property Management Administration is responsible for coordina-
ting the physical accessibility for the entire city of Gothenburg and its 
500,000 inhabitants. That implies offering support and knowledge on a 
structural level to the city’s different departments, raising awareness on 
how to embed universal design-thinking into the everyday activity and 
planning in the Swedish city.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

Cooperation is one of the cornerstones of 
success for universal design, one cannot 
work alone within one’s own organisation. 
Everything is connected and everyone 
must work together to achieve an accessi-
ble and functional society.
We work in networks locally, linked to 
specific projects. Then we have regional 
and national networks, plus a ‘big city’ 
network in Sweden. We’ve also been invi-
ted to the Norwegian KS network, which is 
very interesting. That gives us inspiration 
and drive to continue our efforts. On top 
of all this we have the Access City Award 
network, after winning the award in 2014, 
which is also very useful.

HENRIK EHRLINGTON
Development Manager for Accessibility and Universal Design,  
City of Gothenburg

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

I believe that it is relevant to share both 
good and bad examples, but one has to 
be aware of who the recipient is. Are we 
talking about specific measures imple-
mented for entering a building safely – or 
communicating a solution to a school ad-
ministration on how to increase the acces-
sibility in their buildings? Being aware of 
where we are in the process is key. Then it 
is also natural to share the bad experien-
ces – explaining well why it went wrong, 
otherwise there will be no lesson learned 
from that experience.

1 2
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What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

We need both, and we need to mix them. 
People who live with a disability have 
important competence through experien-
ce, and combining their knowledge with 
people possessing the formal competence 
will help getting a holistic perspective to 
the field of universal design. 100 percent 
accessibility for all is difficult, but we must 
do as much as possible for as many as 
possible.
In 2018, we received funding from the City 
to increase the competence on accessi-
bility amongst the City’s employees, and 
we took them through several disability 
awareness exercises. It was interesting to 
see that a vast majority of the participants 
were very satisfied. They had developed 
and practiced their new knowledge and 
attitude toward disability and accessibility.

3 4 What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

I believe that both research and docu-
mentation are important, so that we can 
move beyond the ‘why’ and go directly to 
the ‘how’ of universal design. This is still a 
new concept in Sweden, so a lot of rese-
arch is needed in the field. In Gothenburg, 
the term ‘universal design’ is widely used 
in strategies and action plans, but if peo-
ple don’t know what it actually means, it 
is difficult to act on it. We need to explain 
how to implement, and how to make it 
right from the start. That will minimize the 
need for future and costly alterations and 
customisations.

“Cooperation is one of the cornerstones 
of success for universal design.”
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Helle Nebelong works within health design, with the objective to create 
environments improving people’s quality of life. She is especially passiona-
te about designing spaces for children and how to adapt and improve the 
city for everyday life. She is based in Denmark, but works on projects both 
nationally and internationally, and also gives lectures around the world.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

Knowledge is power, but to me knowledge 
becomes powerful only when it is shared 
with others. When 1 + 1 equals 3 – the-
rein lies the power of sharing knowledge. 
Networking around universal design is 
even more important because the word 
universal in itself implies the participation 
of all.
In my work I focus on broad user involve-
ment, taking their perspectives into acco-
unt from the beginning of a project. No 
one is to be left behind, and fortunately I 
see – after 30 years working within univer-
sal design – that more and more people 
understand and appreciate that.  

HELLE NEBELONG
Landscape Architect and Director at Helle Nebelong

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

It is important to share knowledge and 
best practice – so that we don’t have to 
reinvent the wheel every time. In addition, 
I find it particularly relevant to share the 
bad experiences. Making mistakes is hu-
man, but you can learn a lot from it. I once 
placed a thorny rose bush in a pergola for 
blind people – not very wise. But by telling 
people about that, I can help others avoid 
making the same mistake.
Sharing examples internationally is very 
inspiring, especially across cultural dif-
ferences – it can add completely new 
perspectives to the field.

1 2
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What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

The informal competence, or the compe-
tence that each user possesses here and 
now, is extremely important and has to 
be taken into account in every project. 
It’s a knowledge that develops in paral-
lel with the world around us, where the 
evidence-based knowledge lags behind, 
describing something that has taken place 
and may already be under further develop-
ment.
When it comes to more formal education, 
I think it is vital for city planners, architects 
and any decision maker working with both 
the physical and the social environment. 
But the teaching should be practical. You 
can obtain knowledge through books and 
literature, but true understanding of the 
challenges people with disabilities face, is 
only obtained through a practical appro-
ach.

3 4 What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

I see research and documentation as es-
sential in maintaining knowledge that oth-
erwise would be lost. And in this picture I 
am the practician showing and documen-
ting how theory is applied to practical life.

“Knowledge is power, but to me 
knowledge becomes powerful only when 
it is shared with others.”
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Established in 1999, Access Israel is the first non-profit organisation in 
Israel promoting accessibility and inclusion, striving to make Israel a 
place where people with various disabilities are integrated into society 
with dignity, respect, equal rights and maximum independence. Covers 
many areas, such as promoting legislation and raising awareness, runs 
accessibility consulting services, a web portal and a complaint centre, and 
also offers accessibility awareness training to schools and companies – 
amongst others.
 In the last couple of years, Access Israel has focused on making future 
technologies and digital services accessible for people with disabilities.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

We know that the combination of personal 
experience and learning from each other 
makes us all do better work. It is wonder-
ful to see how people are growing when 
being part of Access Israel Global Share 
international network. Some are learning 
from others’ experience and avoid be-
ginners’ barriers, others get ideas, some 
cooperate and a few are doing business 
as well.
 Furthermore, we know that implemen-
ting accessibility for all is complex, and it 
requires the effort of professionals. Being 
part of a network may increase that level 
of professionalism.

YUVAL WAGNER
Founder and Chair of Access Israel

And most importantly: More work on 
accessibility implementation is actually 
occurring, hence improving the quality of 
life for people with disabilities and their 
families.

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

We are true believers in sharing and le-
arning from each other, and in exploring 
potential solutions together. Of course, 
sometimes you may want to keep the 
good ideas to yourself, for business pur-
poses or just to ‘have an edge’. But in a 
non-profit organisation like ours we beli-
eve that sharing best practices is making 

1
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everyone better and more professional, 
providing better knowledge and improving 
the general perception of human diversity 
and the need for universal design. In the 
unique case of accessibility and inclusion 
we believe there is no place for competiti-
on – we are all on the same mission.
 It’s our obligation to share and help 
others, and – to quote the UN – make sure 
to ‘Leave no one behind’.
 We at Access Israel aim to share our 
experience and knowledge regarding 
accessibility so that countries from all over 
the world can learn and implement – and 
we do that, amongst others, through our 
annual, international conference in Israel. 
Especially important this last year during 
the COVID-19 pandemics, with the Access 
Israel Global Share international network 
on accessibility and inclusion. It pleases 
us to see that more and more organisati-
ons are working together, from more than 
83 countries around the world.

What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

Accessibility and inclusion of people with 
disabilities have come a long way since 
Access Israel was founded, but there is 
still much to do for Israel to be fully acces-
sible and inclusive. To reach this goal we 
need to educate both the accessibility 
consultants and the decision makers that 
are to implement accessibility in their 
organisations.

3

Thus we have two missions; to improve 
the expertise of accessibility consultants; 
and secondly we have to make decision 
makers truly believe in and understand the 
value, the importance and the advantages 
of universal design.
 Success in both will improve the im-
plementation of universal design in organi-
sations and, as a consequence, the quality 
of life for people with disabilities will be 
better, as they no longer feel different.

What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

We need both research and documenta-
tion. Even though we’ve dealt with issues 
of inclusive design for years, we are still at 
the very beginning of the field. Fortunately, 
more and more companies are seeing the 
importance of inclusion, but we need to 
enhance inclusion, accessibility and uni-
versal design-thinking when researching 
and developing new solutions for the futu-
re. On the one hand, we have to go back 
and redesign retroactively using standards 
of universal designs and inclusive designs. 
On the other hand, we have to make sure 
that every future design, product and ser-
vice will be accessible to all by design.
 Just look at the field of autonomous 
transportation. For us it is obvious that 
autonomous cars should be available and 
usable for everyone, but universal and 
inclusive designs for cars are currently not 
a must. However, that should have been a 
design requirement from day one.

4
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The Zero Project was initiated by the Austrian Essl Foundation in 2008, 
to support the implementation of the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (CRPD) and to work for a world without barriers.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

The Zero Project is a network in itself, 
so to me the importance of networks is 
obvious. On the one hand, you have the 
power of peer learning, meeting similar 
people and organisations. On the other 
hand, a good network will also give you 
new insights, taking you beyond your 
ordinary circles. You meet people who are 
doing things you didn’t know about, chal-
lenging you to develop further. There is a 
huge power in networks.

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

Highlighting, sharing and communicating 
innovative practices and policies that 
support the rights and lives of persons 

PAULA REID 
Project Manager at the Zero Project, working on the international  
perspective – until December 2020

with disabilities, are at the core of our 
activity in the Zero Project. Each year, we 
organise the international Zero Project 
Conference where such practices and 
policies are in the spotlight. In the 2020 
Conference, 86 awardees from 54 co-
untries got the opportunity to present their 
work to a large audience and connect with 
the worldwide network of the Zero Project.
Sharing examples of where things have 
gone wrong could give valuable learning, 
provided it happens in a safe environ-
ment, but we prefer to focus on the good 
examples as we see that as being key to 
ensuring best practice spreads as quickly 
and effectively as possible.

What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

The mix between formal and informal 
competence is necessary, and we need 

1
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both the ground up and the top down 
approaches to the field. However, I believe 
that more formal competence is key in co-
difying the concepts of universal design so 
they can be applied practically; we need a 
structure and a model to fully understand 
what universal design is all about and how 
and where it can be used.

What is the significance of research on 
and documentation of universal design?  

Research and documentation of universal 
design will contribute to making it more 
robust and concrete, and not just a theo-
retical concept. We need both an acade-
mic and a practical approach to it, and 
evidence-based documentation is a big 
part of this. The more evidence, the more 
compelling, hopefully leading to a larger 
degree of implementation.

4

“You meet people who are doing things you didn’t 
know about, challenging you to develop further. 
There is a huge power in networks.”
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The Essl Foundation is an Austrian foundation supporting social 
innovation, social entrepreneurship and persons with disabilities.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

In our foundation we only work in 
networks, it is at our core. Generally, I 
think networking is important as a tool of 
development. If we keep working individu-
ally in our silos we won’t get much furth-
er. If you want to succeed with inclusive 
employment, for instance, you need to 
involve several key actors – from govern-
ment to people with disabilities.
When it comes to the field of universal 
design, I feel that it is still a rather vague 
concept. We need to shape and conso-
lidate it, and to achieve that you need 
people from different sectors.

MICHAEL FEMBEK
Programme Manager of Essl Foundation and Director of the Zero Project

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

We share only good practices, as focusing 
on bad ones is not far away from blaming 
and shaming. We have three reasons for 
sharing good practices: First, we show that 
there are good solutions to be found around 
the world, there is not only one solution that 
fits all people with disabilities. Second, we 
see it as our mission to enlighten decisi-
on makers in politics and business about 
good practices, to make it easier for them 
to implement solutions for accessibility and 
inclusion. Our goal is to provide innovators 
and decision makers with a platform for 
communication. Third, we believe that sha-
ring good practices is all about telling the 
stories about them in a way that everyone 
understands – and we constantly develop 
the language and the formats to do that. 
For example, this year we’ve moved into a 
TV-style of presentations.

1 2
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What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

The concept of universal design is still rat-
her vague, yet easy to explain, especially 
through practical examples. Therefore, we 
need both informal and formal competen-
ce in this field.

What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

There is a lot of potential in this. Especially 
when it comes to reaching policy makers 
that currently lack the knowledge of uni-
versal design, accessibility and inclusion. 
We need to get more research and docu-
mentation on the field, which also means 
getting researchers interested in working 
on this and taking part in committees and 
think tanks. Only then, it will become part 
of regulations of public procurements or of 
certification systems like ISO.

3

4

“We share only good practices, as focusing on bad 
ones is not far away from blaming and shaming.”
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The Valuable 500 is a global CEO community revolutionising disability 
inclusion through business leadership and opportunity. Their ambition is 
to fundamentally transform the global business system to create an equal 
and inclusive society for the 1.3 billion people living in the world with a 
disability. The organisation is based in London, UK.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

Participating in networks with other pro-
fessionals or experts is of course somet-
hing we need to do in order to understand 
nuanced and more complicated proces-
ses around inclusion. But what is more 
important is to include the perception 
of people with disabilities. People with 
first-hand experience in exclusion can 
give us exceptional insights. So, marry-
ing branding expertise with exceptional 
insights is in my view the best solution. 
In our community that is what we strive 
for, trying to go beyond and break the 
echo chamber, working with mainstream 
brands.

MARIANNE WAITE
Director of Inclusive Brands, The Valuable 500

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

That is really important. At The Valuable 
500 we see this from a global perspective, 
and it is fascinating to observe the different 
maturity levels around the world. The UK is 
both advanced and progressive in this field, 
where the mainstream media are giving pe-
ople with a disability a voice and a platform. 
In other parts of the world there is still a lot 
of fear and stigma around disabilities.
 Therefore we need to share examples 
and inspire change. Best practices are bril-
liant, but it is just as important to share mis-
takes. They are a natural part of an innova-
tion process, and we need to celebrate the 
near-misses. It is nothing to be ashamed of, 
on the contrary. Learning from failure is how 
we get better.
 

1 2
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What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

To draw on my own personal experience 
here, I believe that education will contribu-
te to broadening our minds and removing 
barriers. I grew up with a sister who has 
CP, and a grandmother who had Alzhei-
mers – so I know first-hand that disability 
has long been seen as something that is 
difficult and uncomfortable. When I le-
arned about inclusive design, it blew my 
mind. There are so many possibilities to 
embed inclusive design in all we do, and 
it is exciting to see new solutions popping 
up.
 I believe we are starting to see a disa-
bility awareness in the younger generati-
ons, they are the new inclusive thinkers. 
That leads the way for more non-traditi-
onal thinking. Inclusive design should be 
part of the education of not only creative 
professions, but within HR, policy design 
etc.

3 4 What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

First of all, I believe that both research and 
documentation are underinvested within 
the field of inclusion, and we should do 
something about that. Making inclusion 
parameters obligatory part of different 
indexes, for instance.
 Then, when it comes to potential rese-
arch topics, I would like to investigate two 
important aspects:
 First to understand fully how we can 
meet the needs of all people, through 
a comprehensive report on the regional 
perspectives on the social side of disabi-
lities. How to remove barriers, with best 
practices.
 Then I would like to see a report on 
the perception gap between what busi-
nesses think they do and what people 
with disabilities actually experience.

“I believe we are starting to see a disability awareness in the 
younger generations, they are the new inclusive thinkers. 
Inclusive design should be part of the education of not only 
creative professions, but within HR, policy design etc.”
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The Danish Institute offers a Professional Master in Universal Design, a 
part time two year-long study for architects, engineers, entrepreneurs, 
urban planners and others with an interest for universal design and 
accessibility. The Master’s programme was established in 2014.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

The field in itself is cross-disciplinary, and 
therefore it is essential to arrange for the 
different disciplines to meet and coopera-
te. Universal design is a tool for an inclusi-
ve society for all. Universality is larger than 
the concrete construction and design put 
together, and it is important for all stake-
holders to understand what the concept 
truly means through the entire building 
chain – from budget-related questions to 
the users’ needs.

ANNE KATHRINE FRANDSEN
Senior Researcher, Education Coordinator and Deputy Head of the Institute  
for the Built Environment, University of Aalborg

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

Sharing experiences, good and bad, is 
important to understand why some things 
work and others don’t. What were the su-
ccess factors in this project? What are the 
mechanisms behind failure?
 Some years ago an office building was 
built with the ambition of being the world’s 
most accessible office building, and they 
did really well – involving all parties, taking 
many different factors into account. But 
then, when the same team of partners were 
to ‘repeat the success’ in following projects, 
the results were just not the same. In such 
cases it is important to evaluate thoroughly 
in order to identify the key factors of su-
ccess.
 At the institute we emphasize the need 
for evaluation; too few projects get a proper 
evaluation.

1 2
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What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

Universal design is a process. It is also a 
broad and complex field where all factors 
affect each other. Understanding all this 
requires a holistic take, and that ability is 
strengthened through education. Formal 
competence gives you the ability to move 
the discussion to the right level. This is 
about the right for all people to participate 
in society, as pupils, voters, consumers. It 
should not be limited to discussing centi-
metres in hallways and doors.
 Then, of course, we still need the 
experience of the users – these perspecti-
ves need to be combined with the formal 
competence.

3 4 What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

First of all I think it is important to evalua-
te more, that will give us the wisdom to 
improve future projects.
 Then, I observe in Denmark some 
basic barriers: ways of thinking and lack of 
knowledge. We need to understand what 
this is all about, and have a more theore-
tical approach to establishing a language 
and terms for the needs, the users and the 
processes.
 We still need to research more on the 
physical aspects of sensing, lights and 
acoustics – and not forget the needs for 
those with cognitive impairments.
 Our ambition is to make Denmark 
world-leading in competence on universal 
design. That requires a very broad perspe-
ctive.

“The field in itself is cross-disciplinary, and therefore it is 
essential to arrange for the different disciplines to meet and 
cooperate.”
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freiraum-europa is a non-profit organisation established in 2003 and based 
in Austria, campaigning for a life free from barriers. They define themselves 
as both a lobby group and an aid organisation.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

Different people have different perspe-
ctives, and through a network the vario-
us knowledge and experience can be 
exchanged in order to promote good de-
sign. Freedom of barriers requires several 
individual approaches, and one person or 
one organisation alone cannot cover them 
all.
 At freiraum-europa we participate in a 
number of networks, both nationally and 
internationally.

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

Sharing examples – good or bad – is 
essential. We can learn from mistakes, 
and develop further. We can copy and 

MARKUS HAAS
Managing Director and Vice President of “freiraum-europa – the experts for 
accessibility”, and Vice President Finance EIDD Design for All Europe

implement directly the good examples. And 
we know that we don’t have to reinvent the 
wheel – just use what we have and make 
some adjustments in our socialising and 
historical areas.
 Some people argue that implementing 
accessibility measures is expensive. But if 
you manage to plan for barrier-free soluti-
ons from the beginning, it is not expensive 
at all.

What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

I think informal competence is important, 
but there should be a basic formal compe-
tence in universities. In particular we need 
to educate architects. In freiraum-europa 
we see very often that architects lack the 
know-how of design for all – they call us 
for advice when they have projects with 
accessibility requirements. They know how 
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to read and interpret the standards, but 
these are only theoretical – the architects 
don’t always know how to implement the 
practical solutions or how to have an inte-
grational approach. The key is to provide 
abilities for all, and not limit it to wheel-
chair users, for instance.

What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

Anything you do on a certain level needs 
to be documented. Research is always 
good, no matter the outcome, just to as-
certain what could work – or not. We have 
our own research and documentation cen-
tre, the Michal Ozmin Center for Research 
in Czieszyn, Poland. Everything we collect 
there is on Design for All – with a slightly 
different approach than the concept of 
universal design.

4

“Sharing examples – good or bad – is essential. We can 
learn from mistakes, and develop further. We can copy and 
implement directly the good examples.”
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A non-profit membership organisation, established in 2016, dedicated to 
promoting a Design for All approach in all aspects of development and 
design in Austria. Members are professionals in the fields of architecture, 
design, planning or facility management as well as companies in trade and 
industry.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

The complexity of any design project has 
increased hugely the last 20 years for 
several reasons. We have been moving 
from an analogue to a digital society. This 
means that any design has to be conside-
red on several technical levels and modes 
of communication. Also, considering peo-
ple’s ability to engage with the design and 
to participate is – thankfully – no longer 
an exception. This adds complexity to the 
design process. No single profession can 
reasonably cover all those perspectives, 
and it is necessary to bring cross-disci-
plinary knowledge to any project. In our 
field every project is unique, and there will 
always be aspects you need to develop 
specifically.
 

VERONIKA EGGER
President of Design for All in Austria

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

It is extremely important to share examples, 
but also difficult sometimes. Not because 
of the sharing per say, but being able to tell 
it in a way that other people can appreciate 
and learn from is demanding. As a small 
association we don’t have the resources to 
formally develop and share case studies. 
We greatly benefit from our national and in-
ternational network of professionals, where 
it has proven most helpful to be able to pick 
up the phone or start a video call to discuss 
specific issues.

1 2
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What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

More universal design-thinking into all pro-
fessions, that should be our goal. Especi-
ally for design and architecture, they play 
a major role in shaping our environment. 
However, establishing this awareness in 
education is taking a long time in Austria, 
creative professions are only slowly beco-
ming aware of how design impacts partici-
pation in society. I was fortunate to find a 
Master’s degree in inclusive environments 
in the UK, just to get the formal knowled-
ge for my own work as an information 
designer.

3 4 What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

Documentation should be an integral part 
of any design project.
When it comes to research, I have obser-
ved that research calls tend to mention 
‘disability’, but not universal design. I feel 
that the design discourse in Austria is too 
disability-oriented. Anything that is desig-
ned well and universally, works for eve-
ryone. This should be our goal: delivering 
functional, beautiful, desirable design.

“It is extremely important to share examples, but also 
difficult sometimes. As a small association we don’t have the 
resources to formally develop and share case studies.”
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The City of Viborg in Denmark participated in a European project for 
accessibility between 2010 and 2016, where the goal for Viborg was to 
make a coherent network that provides equal accessibility for all to the 
cultural heritage in Viborg – all the time conserving the historical and 
archeological values of the area. In 2018, the City of Viborg received 
a ‘special mention’ and in 2019 a special award concerning the 
cultural heritage at the Access City Awards, instituted by the European 
Commission.

Why is it important to work with or par-
ticipate in networks with other professi-
onals in the field of universal design?

Every place and project are just as unique 
as the users and the solutions, and visi-
tors have different needs and challenges, 
just like the cities. Providing accessibility 
is complex. In the project network, which 
consisted of cities from Spain, France, 
Bulgaria and Italy in addition to Viborg, 
we discussed and inspired one another – 
which is very useful. You get several ideas 
on how problems can be solved.
The international network contributed with 
both practical knowledge and technical 
solutions. From our national and local 
networks we got useful input on practical 
solutions, based on relevant user experi-
ence.

JØRGEN TRYK HANSEN
Architect, City of Viborg

How important is it to share good (and 
bad) examples regionally, nationally and 
internationally?

Mutual inspiration is alpha and omega in 
projects like these. We have some common 
challenges, but we may solve them diffe-
rently – and sharing practical examples on 
how things have been done, is extremely 
useful. Long lasting and complex projects 
demand stamina and perseverance, qualiti-
es that can be strengthened by enthusiastic 
and inspirational tales from other, similar 
projects.
Showcasing the bad examples (and in our 
case also solutions we chose not to realise) 
may also be useful, as we often get good 
comments on what we could have done to 
improve the results.

1 2
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What is the importance of both informal 
and formal competence and/or educati-
on within universal design?

The formal competence of universal de-
sign is ameliorating, but it is a large and 
complex field, and we are not there yet. 
We still lack the knowledge and the re-
sources to fully grasp the scope of univer-
sal design. When I studied architecture, 
accessibility was not in focus. That is why 
networks are so important, where we can 
meet and work with users and others with 
good knowledge.

What is the significance of research on 
and documentation of universal design?

Documentation is very important. In the 
Viborg project we have made an effort to 
disseminate the knowledge that we have 
acquired through the project, telling the 
whole story and communicating both 

3

4

good and bad experiences.
Research is essential, as universal design 
and accessibility is a very complex field. 
We need some ‘burning souls’ who want 
to see the entire picture and have the sta-
mina to go through with it. It doesn’t get 
there by itself.
 

“We still lack the knowledge and the resources to fully grasp 
the scope of universal design.”

29
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Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning 2020

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om 
årsredovisningen är förenligt med de mål och prioriterade insatser som Förbundsstyrelsen beslutat 
i verksamhetsplanen för år 2020.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Syftet är bland annat 
att ge Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av 
den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Det är även 
ett underlag för respektive fullmäktiges ansvarsprövning av Sjuhärads Samordningsförbund. 
Ställningstagandena i revisorernas revisionsberättelse utgår från en samlad bedömning av all 
den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande 
i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och 
väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god 
redovisningssed?

 ¡ Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses 
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 ¡ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att förbundsstyrelsens beslutade mål, 
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

• Granskningen kommer även avse nedanstående områden: 

 ¡ Förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

 ¡ Resultaträkning.

 ¡ Kassaflödesanalys.

 ¡ Balansräkning.

 ¡ Väsentliga personalförhållanden.

 ¡ Intern kontroll.
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Granskning av verksamheten

I årets granskning har revisorerna beslutat om en särskild bevakning av förbundets verksamhetsmål 
i förhållande till förbundets uppställda mål för god ekonomiskt hushållning. Bevakningen avser 
i huvudsak:

• Uppföljning och kontroll av förbundets verksamhetsmål.

• Utvärdering av genomförda rehabiliteringsinsatser.

• Uppföljning och kontroll av pågående projekt.

• Rapportering och uppföljning till styrelsen.

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningar finns i samband med Sjuhärads Samordningsförbunds storlek exempelvis gällande 
väsentliga personalförhållanden. 

1.3 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210), kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 

Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s. 
att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den 
ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God 
redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och 
rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god 
sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
Sjuhärads Samordningsförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser 
redovisningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i 
årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund är ansvarig.

1.5 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
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pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2020 har utförts. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar, stickprov, bankåtaganden samt kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. 
Granskning av förbundets pensionsåtagande genomförs inte då anställda på kontoret inköps 
som tjänster i förbundet och pensionsredovisning åligger deras arbetsgivare. Granskning av 
förbundets investeringsredovisning genomförs inte heller då förbundet inte har några materiella 
investeringar i den bemärkelsen.

Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Sjuhärads Samordningsförbund. 

1.6 Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Andreas Ekelund och 
Emma Sandell. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten  

i Region Sörmland använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning  
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
Samordningsförbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning, 

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter, 

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en investeringsredovisning. Revisions-
kontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av investeringsredovisning som inte är 
aktuellt för förbundet, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- 
och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsberättelse 
innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen. 

Revisionskontoret noterar att väsentliga personalförhållanden är undantagna från redovisning 
då kansliets personal är färre än tio personer enligt undantag i 11 kap. § 6 LKBR. 
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Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads Samordningsförbunds 
årsredovisning innehåller en sammanställning av mål, projekt och aktiviteter. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2020. 

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR. Benämningen periodens resultat bör istället 
benämnas årets resultat.

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar ett överskott på 378 tkr för perioden 2020-01-01– 
2020-12-31. Överskottet beror i huvudsak att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras 
som planerat under året. 

2.4.2 Verifikationer och stickprov  
Enligt 3 kap. 8 § LKBR ska det finnas en verifikation för varje ekonomisk händelse. Har en 
kommun eller en region tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i en form som anges 
i 3 kap. 12 § första stycket LKBR, ska denna uppgift användas som verifikation, i förekommande 
fall kompletterad med uppgifter enligt 3 kap. 9 § LKBR första stycket. Om det behövs med 
hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt 
upprättad hänvisningsverifikation.

Enligt 3 kap. 9 § LKBR ska verifikationen innehålla uppgifter om när den har sammanställts, 
när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och 
vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om 
handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt 
var dessa finns tillgängliga.

Revisionskontoret har genomfört stickprov på samtliga av förbundets reskontra, totalt har 35 
stickprov genomförts. Revisionskontoret noterar att ett tiotal stickprov har behövt kompletteras 
med sidoordnad bokföring av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl. 
Uppgifterna har levererats på skyndsamt sätt av tjänstepersoner på Sjuhärads Samordningsförbund.

2.4.3 Räkenskapsrevision 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de 
kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 

Revisionskontoret noterar att det saknas en upplysning om den sammanlagda kostnaden för 
revisorernas granskning i årsredovisningen. 
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2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller 
Samordningsförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen 
för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp 
inom linjen.   

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar tillräckliga 
noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Årets 
resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets 
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. Specifikationer och uppbokningar finns inte specificerade 
i tillräcklig omfattning, utan behöver tills nästa år kompletteras med tillräckliga underlag.

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för 
att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet uppgår per den 2020-12-31 till 3,75 mnkr och 
uppfyller därmed förbundsstyrelsens bedömningar. 

2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller Samordningsförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. I kassaflödesanalysen ska anges belopp för 
motsvarande post för det föregående räkenskapsåret. Detta finns inte med i kassaflödesanalysen.

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och i allt väsentligt överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. Tabellen bör till 
nästkommande årsredovisning kompletteras med belopp för föregående räkenskapsår.  

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen 
ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investerings-
verksamhet. 

Revisionskontoret noterar att det finns en driftredovisning i Sjuhärads Samordningsförbunds 
årsredovisning. Det saknas en investeringsredovisning då förbundet inte har några investeringar. 

2.8 Balanskrav 
Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet som 
redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt 
kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat. 

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning 
av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.
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Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt 
resultat om 378 tkr. Det saknas därutöver en uppställning av balanskravsresultatet även om en 
beskrivning gällande balanskravsresultatet återfinns på sidan nio i årsredovisningen. I RKR R15, 
Bilaga 8 framgår hur balanskravsresultatet ska ställas upp. Då förbundet inte har flera av posterna 
som krävs i uppställningen får avvikelsen betraktas som ringa.

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutet ska 
vara genomfört. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet. 

2.10 Bedömning av förbundsstyrelsens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och samordningsförbund att det ska 
fastställas mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts 
och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2020 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets ekonomi ska vara i balans 

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 2 mnkr. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds budget och årsredovisning har 
en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår de två uppsatta finansiella 
målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som 
verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses 
vara uppfyllda. 

2.11 Övriga iakttagelser 
Enligt förbundsordning för Sjuhärads Samordningsförbund § 13 Budget framgår det att budgeten 
ska innehålla en detaljerad budget för innevarande budgetår samt en plan för ekonomin under 
den kommande treårsperioden. 

Revisionskontoret noterar att budget och verksamhetsplan 2020 innehåller budget för innevarande 
år och ett år framåt, dock saknas budget för år 2022. 

2.12 Måluppfyllelse 
Sjuhärads Samordningsförbunds målarbete 
Sjuhärads Samordningsförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns/regions fullmäktige. Förbundsstyrelsen har beslutat om 
det övergripande målet; Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnande bedömningar 
och insatser. Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas organisationer.2 

2 Verksamhetsplan 2020-2022, kap. 3, sid 4
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Utöver det övergripande målet har förbundet i Verksamhetsplan 2020-2022 fastställt följande 
tretton mål för förbundet:3

• För verksamheterna: 

 ¡ aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda 
och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar  
och kvantitativa mål.

 ¡ Ökad samverkan mellan parterna.

• För samhället: 

 ¡ Minskad ohälsa och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende  
av offentlig försörjning. 

 ¡ Fler förvärvsarbetar.

• För individen: 

 ¡ Förberedande, 

• Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället

• Ökad självkänsla och självförtroende

• Förbättrad hälsa och livskvalitet

 ¡ Kartläggande, 

• insikt om hinder/begränsningar, resurser/förutsättningar och aktivitetsförmåga

• ökad möjlighet till att överbrygga svårigheter och öka aktivitetsförmåga

 ¡ Rehabilitering till arbete/studier,

• ökad grad av långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier

• ökad disponibel inkomst

 ¡  Förebyggande

• behålla egenförsörjning, aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället

• behålla eller öka hälsa och livskvalitet

Uppföljning av måluppfyllelse: Insatser rapporteras med in- och utflöden samt resultat i SUS 
(sektorsövergripande uppföljningssystem), mätning av progression mot arbete tillämpas för projekten, 
vissa verksamheter använder enkäter för ytterligare uppföljning av mjuka värden, utförare av aktiviteter 
lämnar in självvärderingsrapport vid årets slut samt att syfte ska finnas mellan insatser och resultat.

Förbundet redovisar deltagare och resultat av insatser. Merparten av deltagare skrivs ut mot fortsatt 
rehabilitering och till följd av sjukdom avslutas en viss procent. Bland deltagare som skrivits ut 
efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I kvantitativa mått har antalet förvärvsarbetande 
ökat från 8 personer till 22 och studerande från 4 personer till 15 personer.

I verksamhetsplan och årsredovisning finns inga kvantitativa mål angivna. 

Gällande kvalitativa mål anger förbundet i årsredovisningen att effekterna av strukturövergripande 
insatser är bra. Såväl personal som deltagare uppger att de metoder, exempelvis progressionsmetoden, 
som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåtts. Inga konkreta sammanställningar 
av dessa enkäter/utvärderingar finns angivna i årsredovisningen. Sammanställningar av dessa 
delar finns istället i en sidoordnad redovisning. 

3 Ibid.
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Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska 
mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Samordningsförbundet har också i 
huvudsak redogjort för de olika projektens måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål. 

Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i 
verksamhetsplan 2020–2022 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för 
de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets 
individinriktade och strukturövergripande insatser. 

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads Samordningsförbund överlag har redovisat vad de 
gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet 
har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning 
om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2020–2022 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte 
kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och 
resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. 

2.13 Intern kontroll 
Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt 
verksamhetsplan. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund har vidare ansvar för att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande 
sätt. 

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av 
Förbundsstyrelsen den 5 februari 2020. Förbundsstyrelsen har genomfört en egen riskanalys som 
legat till grund för internkontrollplanen. Förbundsstyrelsen har antagit en plan för intern kontroll. 

Sjuhärads samordningsförbund har genomfört löpande uppföljning av den interna kontrollen 
och rapporterat till förbundsstyrelsen tre gånger under året. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområden. Utvecklingsområden 
bedöms vara att styrelsen dokumenterar sin riskanalys och att minst en dokumenterad uppföljning 
av planen för intern kontroll genomförs under året. 

3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utgå 
ifrån lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal 
bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God 
redovisningssed. Revisorerna ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål 
som Förbundsstyrelsen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Förbundsstyrelsens 
analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av styrelsens 
redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika underlag. 
Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys, plan för intern kontroll samt dess uppföljning. 
I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från 
granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot 
förbundet under året.
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Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de 
krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen 
i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. 
Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av upplysning om den 
sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning, i allt väsentligt har upprättats i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att specifikationer och 
uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning. Revisionskontoret rekommenderar 
att man till nästa år kompletterar bokslutsspecifikationer med tillräckliga underlag.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är uppställd 
enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i 
årsredovisningen. Till nästkommande år bör årsredovisningen komplettera kassaflödesanalysens 
tabell med belopp för föregående räkenskapsår. Det saknas därutöver en uppställning av 
balanskravsresultatet även om en beskrivning gällande balanskravsresultatet återfinns på sidan 
nio i årsredovisningen. I RKR R15, Bilaga 8 framgår hur balanskravsresultatet ska ställas upp. 
Då förbundet inte har flera av posterna får avvikelsen betraktas som ringa. 

För helåret 2020 redovisar förbundet ett överskott om 378 tkr. Överskottet beror i huvudsak på 
att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.

Sjuhärads Samordningsförbund har i Förbundsordningen beslutat om ett övergripande strategiskt 
mål. Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå det 
övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om tretton 
mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i 
verksamhetsplan 2020-2022 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för 
de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets 
individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads 
samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet samt 
uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovis-
ning 2020 båda har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar 
att förbundet uppnår sina två finansiella mål. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten 
når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk 
hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Revisionskontorets bedömning är att förbundets 
ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de 
finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Revisionskontoret noterar att det 
saknas en analys av måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av 
Förbundsstyrelsen. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan 
för intern kontroll. Styrelsen har genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. 
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre 
styrelsemöten under året. En dokumenterad slutlig uppföljning av intern kontroll saknas. 
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Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen 
redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig 
redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att 
Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2020 redogör för genomförda aktiviteter i syfte 
att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer Revisionskontoret att redovisningen av 
verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. 
Revisionskontoret förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med 
mätbara verksamhetsmål som bör följas upp i årsredovisningen.  

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att riskanalys och uppföljning av intern kontroll dokumenteras.

Borås 2021-02-09

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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för Samordningsförbundet Sjuhärad, org. nr 222000-2105 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Sjuhärad för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie- 
rat. -- LL 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Sjuhärad för år 2020. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Sjuhärad samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- 
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Jönköping den 15 februari 2021 

KPMG AB 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 

Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor 
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1.  Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt 

en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020. 

 

Organisation  

Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i 

området var vid halvårsskiftet drygt 226 000 invånare enligt statistik från SCB. 

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. 

 

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund utses av medlemmarna och 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. Presidium bildas av två styrelseledamöter, en som tjänsteman och en av 

de politiskt utsedda. Kommunernas ledamöter har en ambition om årsvis rullande byte av 

ordinarie, vilket kan undantas om den ordinarie kommunrepresentanten utses som ordförande eller 

vice, då förbundet enligt tidigare beslutade ambitioner eftersträvar kontinuitet i dessa roller.  

 

Uppdrag 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning 

som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Uppgiften är i första hand att verka för att 

medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Det som förbundet finansierar 

kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.  

Till största del utfördes verksamhet av personal med anställning i Sjuhärads olika kommuner.  

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. 

Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  

 

Finansiering & Medlemsavgifter 

Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna står deras 

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 2020. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2).  

 

Ägarparternas bidrag    tkr 

    

Försäkringskassa 4 516 

Arbetsförmedlingen 4 516 

Kommuner 5 000 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 

Totalt 19 032 

 

Utöver förbundets 19 miljoner i egna medel tillkommer nästan 10 miljoner från ESF. 

 

 

 

 

Bollebygd   209  

Borås 2498 

Herrljunga   211 

Mark   774 

Svenljunga   238 

Tranemo   265 

Ulricehamn   545 

Vårgårda   260 
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Verksamhetsidé och vision  

Genom Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma 

närmare varandra i en flexibel samarbetsform.  

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! 

 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Belopp i tkr 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkt 
från medlemmar rad 1 
Externa projekt rad 2 

+19 032 
+9 624 
 

+19 087 
+7 185 
 

+19 620 
+14 953 

+20 000 
+12 614 
 

+17 668 
+7 722 

+15 270 
+7 

Verksamhetens totala 
kostnader 

-28 275 -26 319 -34 218 -32 215 -25 311 -16 860 

Årets resultat 378 -47 355 399 79 -1583 

 
 
Soliditet 

3 750/ 
12 524 
30% 

3 372 / 
10 126  
33% 

3 419 / 
14 482  
24% 

3 064 / 
13 582  
23% 

 2 665 / 
11 728  
23% 

2 585/ 
7 922 
33% 

Antal anställda 0 0 0 0 0 0 

 

Inkomster från medlemmar och extern finansiering har ovan redovisats i separata poster då både 

omfattning av projektdrift liksom medlemmarnas anslag skiljt sig åt.  

Beträffande medlemsanslag har förbundet äskat om 20 miljoner (för 2020 och för alla tidigare år). 

Projektdrift har skiftat beroende på hur många och hur omfattande projekt förbundet sökt och 

beviljats att driva samt hur projektens fördelning av kostnader varierat.   

 

Enligt fastställd verksamhetsplan har både projekt och löpande verksamhet finansierats 2020, med 

både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder. Året har dock präglats starkt 

av rådande pandemi, men förbundets kanslipersonal har ändå utfört projektledning av ESF-

projekten och basverksamheterna bedrevs kontinuerligt av förbundets ägare. Det har krävts stora 

insatser och mått att kreativitet att förlägga aktiviteter digitalt, utomhus, eller på andra sätt ändra 

former för att inte behöva ställa in.  

 

Främst gavs pre-rehabiliteringsinsatser till kvinnor och män i åldrar 16 - 64 år som var aktuella hos 

två eller fler av medlemmarna i förbundet. Utbudet av aktiviteter, liksom hur omställning till skett, 

har skiftat 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 ett 

fåtal personer kom från angränsande kommuner, i något undantagsfall även utanför Sjuhärad.  

Som ett exempel på strukturpåverkande åtgärd kan nämnas den framtidsmässa om och för unga 

med funktionsnedsättning som genomfördes dagarna innan pandemin begränsade den formen av 

insatser. Efterfrågan på att ta del av information som mässdeltagare blev mångfalt större än 

beräknat och en avslutande workshop uppgavs av beslutsfattare att ge nya uppskattade insikter.   

 

Sjuhärads samordningsförbund har i stora drag nyttjat de medel som stått till förfogande och tagit 

kostnader för verksamhet i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, men  

utfallet landar på ett överskott om 378 tkr vilket är något över styrelsens uppföljning och prognos 

då inte alla aktiviteter till fullo kunnat genomföras.   
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1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2mnkr för att 

bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet är 3,75mnkr per balansdagen, vilket varit till stöd för att 

tryggt driva externt bekostade projekt, och ökar förutsättningarna att delar av framgångsrik 

verksamhet implementeras. 

 

Förbundet har haft omfattande projektdrift. 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.  

Projektredovisning sker efter betalning och medför osäkerhet om eventuell differens mellan 

kostnader och ersättning. Ett av projekten finansieras av ESF, men ägs av SKR vilket gett 

ytterligare ett moment av fördröjning och osäkerhet då förbundet inte haft direktkontakt med ESF.   

 

Tillämpning av verkningsfulla evidensbaserade metoder som ACT, Progressionsmätning och 

Jobmatch Talent värderas högt av personal och deltagare i de olika kommunerna. Både deltagare 

och personal intygar att det gett dem bra verktyg för insikt och förändring.  

 

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Covid-19 har orsakat ett oroligt år för såväl deltagare som personal och remittenter. Utförande har 

pågått under hela tiden, men i förändrade former som gynnat en del och missgynnat andra i 

målgruppen. Exempelvis färre i grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. 

Planerade utlandsresor har bytts mot utbyte inom Sverige.   

 

Förbundet har sökt och fått ännu ett projekt beviljat: Undersköterske-utbildningen Män i hälsa 

kommer att finansieras genom Leader-Sjuhärad under kommande år, riktat till arbetslösa män.  

 

Beträffande uppföljning på deltagarnivå används statistik från SUS. Systemet förvaltas av 

Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020 och det visade sig ha 

brister som ännu ej helt korrigerats. Därför måste viss reservation göras vad gäller uppföljningen. 

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Medlemmarna samlades i mars till samråd. Merparten av ägare hade till mötet utsett andra 

representanter än den person som är styrelseledamot. Mötets fokus var ägarnas behov av olika 

insatser, främst ur strategiskt och strukturellt perspektiv, för att indirekt kunna stödja att fler kan 

komma i arbete, och uthålligt arbeta kvar.  

Diskuterades även frågor kring individinriktade aktiviteter, resursfördelning inom det geografiska 

området, samarbetsklimat mm. Även Män i hälsa diskuterades kort. Att satsningen kunde ses som 

kontroversiell och väcka starka reaktioner hindrade inte medlemmarnas ambitioner och 

förbundschef fick senare i uppdrag att verka för start av utbildningen riktat till arbetslösa män.  

 

Styrelsen har hållit sex möten, plus medlemsmötet i mars, med följande ledamöter: 

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, ordförande  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan, vice ordförande  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot tom 0916 sedan var Daniel Boskovic ordinarie  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot  

Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen tom 0916, då Jonas Ryhr istället blev ersättare. 

Anette Ryberg, Försäkringskassan  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun  
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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  

 

På grund av lagstiftning har möten genomförts med kombination av digital och fysisk närvaro. Till 

stöd för styrelsens verksamhetsplanering har en grupp av beredningsrepresentanter sammankallats 

för synpunkter kring frågor från styrelsen, eller från parterna själva. Även andra 

möten/arbetsgrupper har sammankallats kring sociala företag, skrivande av nytt projekt, planering 

av workshops, utvärdering och styrning inom startade projekt.   

 

Översyn av styrdokument och beslut om internkontrollplan hanterades av styrelsen vid årets 

början. Fördjupat analysarbete påbörjades under senhöst inför nästkommande årliga översyn och 

enligt efterfrågan av revisorer. Kontroller med stickprov är utfört av vice ordförande enligt plan.  

Ordförande har tillsammans med vice planerat för styrelsens kallelser etc i rollen av presidium. 

 

Förbundets medlemmar höll kansliet med personal enligt antagna riktlinjer och som utförare 

gjorde de verksamhetsuppföljning genom SUS för sin lokala individinriktade verksamhet. För 

projekt med externa medel har upphandlad utvärdering kompletterat uppföljning genom SUS.  

 

Bokföring och redovisningstjänster har skötts av ekonomiservice i Mariestad genom region Västra 

Götaland. Borås stad har administrerat styrelsens arvoden. 
Förbundets Dataskyddsombud, genom Boråsregionen, har granskat verksamheten. 

Granskningsprotokoll visar att förbundet i hög grad lever upp till ställda krav. 

 

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 
Målgruppsbeskrivning, individinriktade insatser 

Störst andel av medlen riktades under året till personer aktuella hos minst två myndigheter och ej 

omedelbart anställningsbara. Antalet kvinnor var 464 och män 296, dvs totalt 760 personer. Oftast 

fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet.  

 

Av alla deltagare hade 96% offentlig försörjning vid start av aktivitet. Numerärt var det 17 kvinnor 

och17 män, vilket andelsmässigt ger högre frekvens bland män, om än i små procenttal. De största 

könsskillnaderna i försörjning före insats är att kvinnor hade sjukpenning/rehabpenning i mycket 

högre utsträckning, medan männen dominerade gällande försörjningsstöd och aktivitetsersättning. 

Skillnaderna försvinner i princip när antalet ställs i relation till åldersintervall, vilket istället ger 

stor numerär könsdifferens i åldrarna 45-59 då kvinnorna står för 85% av deltagarantalet.     

 

Kvinnor och män har haft ungefär motsvarande tid i offentlig försörjning. Nästan 60% av 

deltagarna har haft offentlig försörjning 1-3 år och drygt 20% upp till sex år. Kvarstår sedan ca 

20% som haft offentlig försörjning 7år eller mer. 

 

Deltagarna var i åldrar 16-63 år, varav merparten i spannet 20-56 år. 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 40 år och av dessa är 212 personer kvinnor.  
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Utbildningsnivån är generellt högre bland kvinnorna. 24% av kvinnorna har enbart 

grundskoleutbildning, medan motsvarande siffra bland männen är 37%.  29% av kvinnorna har 

högskola eller annan eftergymnasial utbildning medan motsvarande för männen är 12%  

Andelen med gymnasium som högsta studienivå är 43% av kvinnorna och 48% av männen. 
 

Målgruppsbeskrivning, strukturövergripande insatser 

Såväl personal hos olika myndigheter som privata arbetsgivare, politiker och offentliganställda 

inom kontaktyrken som skola, omsorg och direkt rehabiliteringsinriktad verksamhet har utbildats. 

Mätning sker genom volymantal och i SUS registreras antal utan könsfördelning. Antalet deltagare 

beräknas vara 435 personer. En övervägande andel utbildade är kvinnor, vilket väl speglar hur 

ojämställd arbetsmarknaden är i vård och omsorg och övriga kontaktyrken.  

 
Insatser sammanfattning, individinriktade  

Aktiv kraft har gett olika aktiviteter som promenader ”walk and talk”, naturvistelse, yoga och 

träning på gym– med stor lokal variation och löpande inslag av ACT. Aktivitetstiden för deltagare 

har varit låg från början för att sedan gradvis ökas under de 24 veckor deltagande kan pågå med 

mål att komma närmare möjlighet att arbeta eller ta del av andra aktiviteter. 

 

Studiesteget har bedrivits i Borås för att underlätta start och/slutförande av studier för kvinnor och 

män som står särskilt långt från arbete. 

 

Projekt Puls har följt individer genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. 

Projektutbudet har getts lokalt med långtgående stöd. Det material som hämtades in och översattes 

från Vaeksthusets forskingscenter och BIP-projektet i Danmark har fortsatt använts som 

metodmaterial för att mäta och stimulera progression mot arbete. Kontinuerliga flerpartssamtal och 

individuell handlingsplan har följts upp och reviderats under de maximalt 12 månader som 

deltagande skett. Strukturinriktat ingår även handledarutbildningar och föreläsningar till 

arbetsgivare som stöd för målgruppens väg in i arbetslivet och arbetsplatserna.   

 

Gröna Vägen Framåt har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat 

till personer med stressrelaterad problematik. Deltagare har arbetat med egna handlingsplaner med 

stöd av profil-analyser kombinerat med avslappning, naturvistelse och arbetstränande aktiviteter.  

 

Parallellt med analys- och planeringsfas för det SKR-ägda ESF-projektet Moves med 

Sverigeövergripande erfarenhetsutbyte kring utlandspraktik bekostade förbundet egna insatser av 

liknande slag för en grupp unga personer. Deltagande individer gjorde förberedelser och stärktes 

mot arbete men pga utbredning av Covid-19 blev det praktik i Sverige.  

Insatser sammanfattning, strukturövergripande  

Delar har skett vid fysiska sammankomster men digitala lösningar har ökat allteftersom året gått. 

Till strategiska insatser kan räknas styrgruppsmöten, framtidsmässa samt spridningsinsatser inom 

projekten. 

 

Projekt Positiv rörelse, som haft utbildningsinsatser för att minska sjukskrivningar bland 

offentliganställda, upphörde efter en avslutsfas och i mars startade projekt PR hälsa i hållbart 

arbetsliv. De båda projekten har verkat inom PO1 med medel från ESF och i liknande inriktningar, 

men med mer strategiskt fokus för att långsiktigt förändra förutsättningar i det nu pågående ”PR”.  

Att kartlägga samt processleda förändringsarbete för ökad hållbarhet i arbetsmiljö och stärka 

jämställdhet ingår, och ACT är en viktig kunskap även till denna målgrupp. 
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Några samverkansteam i området har fortsatt finansierats inom parternas ordinarie verksamhet, 

med enbart visst processledningsstöd genom förbundet. Samarbetet samlar kunskaper om parternas 

olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.  

 

Jobmatch Talent är ett system för profilanalyser som visar hur olika egenskaper generellt 

framträder eller nyttjas i arbetssituationer. Utbildningar i JMT och som grupphandledare i ACT, 

har främst bekostats för personal hos de samverkande parterna som arbetar direkt med målgruppen 

som ej är i arbete. Inom projekt Puls har analyser utförts med deltagare som sedan fått personligt 

utformade material till stöd för att lära mer om sig själva och att kunna sikta mot relevanta arbeten. 

 

Handledarutbildningar har skett inom projekt Puls och har riktats bredare, till intresserade företag 

samt arbetsgivare inom offentlig sektor.  

 

Uppföljning och resultat, individinriktade insatser 

Målet har varit ökad egenförsörjning och förbättrad arbetsförmåga. 22 personer har gått till arbete, 

varav 10 på heltid, 2 på halvtid och 2 på 75% av heltid. Övriga går i arbete på en lägre nivå och de 

lägsta nivåerna ses bland de kvinnor som börjat arbeta. Förändringen är störst bland männen.   

 

Aktiviteter uppges ha lett till ökad aktivitetsförmåga och tilltro till individens egen förmåga, samt 

inte minst en mer realistisk syn på egna förmågor, även om det inte genast leder hela vägen till 

egenförsörjning.  Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, indikerar viss 

måluppfyllelse ur individernas perspektiv. Ett fåtal deltagare har involverats i samband med 

gemensamma konferenser och de berättade då om nyttan med de insatser de tagit del av, och hur 

krav och ansvar bidragit till att stärka dem.  

 

Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både 

kvinnor och män. Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibla och personligt anpassade 

lösningar. Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.  

 

Totala antal Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-december 
2019 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
  

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
 

Deltagare 2020 18 296 37 180 44 20 72 49 

Varav unika 16 243 27 128 37 17 61 33 

 

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 4 unika personer skrivna i kommun utanför Sjuhärad.   

Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och generellt utan köer trots viss 

personalomsättning eller sjukskrivning. Några verksamheter har haft platser till förfogande som 

inte fullt ut nyttjats av remittenterna. Puls i Borås har haft kö.Merparten av deltagare (63% av 

kvinnorna och 54% av männen) skrivs ut mot fortsatt rehabilitering och till följd av sjukdom 

avslutas 14% respektive 19%. Ett fåtal flyttar, blir föräldralediga eller blir utan mätning av andra 

orsaker. 18% av kvinnorna och 24% av männen behöver inte fortsatt rehabilitering efter 

genomgången aktivitet. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet minskar 

försörjningsstödet. I övrigt ses ingen tydlig generell minskning i hur många personer som är 

beroende av offentlig försörjning, men då mäts inte minskning av omfattning i utbetalda belopp. 

Antalet förvärvsarbetande har ökat från 8 personer till 22, och studerande från 4 till 15. Merparten 

av utskrivning mot arbete sker på kortare tid än fem månader i aktivitet. Om mätningen kunnat ske 
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i ett något senare skede än direkt efter avslut uppger en verksamhet att fler i arbete och studier 

skulle kunna redovisas. 

 

Uppföljning och resultat, strukturövergripande insatser 

Från målgruppen offentliganställd personal och chefer inom kontaktyrken som skola och omsorg 

har 285 personer utbildats i projekt PR-Hälsa i Hållbart arbetsliv och till parternas egen personal 

har utbildning bekostats för 67 personer att kunna leda/grupphandleda i olika metoder. Fler än 300 

personer har deltagit i samband med andra mötestillfällen, resor mm som förbundet arrangerat. 

Tillsammans i dessa delar har antal deltagare i volyminsatser varit minst 435 personer. Antalet 

Strukturövergripande volymregistreringar har medvetet 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. 

 

Effekterna av strukturövergripande insatser är kvalitativa insatser. Såväl personal som deltagare 

uppger att de metoder som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåtts. Exempel 

från dessa omdömen är att progressionsmetoden varit till stor nytta för att sätta ord på vad som inte 

fungerar i vardagen, att ACT ger redskap till förändring samt att Jobmatch Talent lyfter fram även 

starkt begränsade förmågor. Helhetsbilden som förmedlas är att nya insikter och kunskaper med 

fortsatt övning kan leda vidare mot arbete bortom den period som deltagaren varit inskriven i 

verksamhet.   

 

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 och medger fortsatt 

projektdrift inför 2021. Genom projektdriften har förbundets möjliga resurser ökats med dryga 

50% utöver vad förbundets medlemmar tillsammans bekostar. Eget kapital sett enbart mot 

medlemmars tillförda medel ligger något högt, men sammanräknat är förbundets eget kapital inom 

den rekommenderade så kallade trappa som fastställts av nationella rådet.  

 

Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.  

Förbundet har fortsatt spridit information digitala nyhetsbrev, viss utdelning av trycksaker samt via 

egen fristående hemsida, www.sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenteras. 

 
Balanskravsresultat 

Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen 378 tkr. Av detta 

avgår inga realisationsvinster och ingen justering mot övriga poster enligt LKBR. Förbundet har 

inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella 

anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2020. 
 

1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Förbundet har inga egna anställda men kansliet bemannas med följande tjänster:  

Förbundschef ansvarar för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar, och 

har i detta stöd av en biträdande. Projektledare har delansvar för de respektive projekt som de 

företräder. Ekonom och Administratör hanterar den många gånger omfattande redovisning som 

projekt medför. Därutöver finns projektmedarbetare med olika uppdrag inom respektive projekt. 

Både hel- och deltidsarbete förekommer bland de åtta kvinnor och en man som arbetar för 

gemensam övergripande administration och projektdrift. Förbundet har köpt tjänster i enlighet med 

sina antagna riktlinjer för rekrytering av personal. Främst köps tjänster genom olika kommuner i 

området och ett projekt handhas genom Region Västra Götaland.  
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Förbundets styrelse är inte formell arbetsgivare, men ett arbetsmiljöansvar följer med kansliets 

drift. Förbundet hyr för detta lokaler genom en extern hyresvärd och har därmed egna ytor för 

kontor och mindre möten, utbildningar etc. 

1.7 Förväntad utveckling 
Förbundet har över åren tagit till sig och arbetat vidare med evidensbaserade metoder samt drivit 

projekt för att stärka deltagare och strukturövergripande utveckling. Både metodutvecklingsarbete 

och projektdrift kommer att fortsätta vid sidan av den basverksamhet som finns i varje kommun 

och som är grunden till att utvecklingsprojekt kan bedrivas i förbundsregi.  

 

Projekt ”Puls” är ett treårigt PO2projekt och liksom PO1projektet ”PR-Hälsa i hållbart arbetsliv” 

pågår det till 2022-02-28. Genom SKR drivs ESF-projektet Moves som även det kommer att 

avslutas under första delen av 2022. Under året har förbundet sökt och fått ännu ett projekt 

beviljat. Ytterligare socialfondsmedel kommer därmed förbundet till del och undersköterske-

utbildningen Män i hälsa kommer att finansieras genom Leader-Sjuhärad.  

 

Ekonomiskt innebär projektdrift att mer medel omsätts. Återbetalning görs i efterhand, efter 

prövning från respektive finansiär. Ofta görs även åtaganden gällande annat än de faktiska utgifter 

som sker och medfinansiering kan vara större än den kostnadsersättning som kan sökas. Det 

innebär ekonomiska risker som kan vara mångfalt större än de medel som i själva verket tillförs.  

2. Driftsredovisning 
 

Budget för 2020 omfattade vid början av året kostnader om 19620tkr, vilket tidigt under året 

ändrades för att balansera budget. (Främst genom att finansiering riktat till Sociala företag 

beslutades upphöra.)  

 

Budgeten beräknade ursprungligen ett minusresultat (-588tkr), men prognos har stegvis korrigerats 

så att medlemmarna i delårsrapporten fick besked om att ett nollresultat beräknas kunna ske.   

 

Differensen blev totalt större och gav ett överskott. Det kan relateras till att uppbokade estimerade 

kostnader för 2019 har kunnat återföras och att samordningsförbundets dag samt andra 

omkostnader har ställts in/skjutits fram till följd av Coronarestriktioner 

 
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall jan-dec 
2020 

Aktuell 
budget jan-

dec 2020 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2019 

Nettokostnad 
 

-18654 -19420 766 -19134 

Medlemsavgift 
 

19032 19032 0 19087 

Resultat 
 

378 
 

-388 766 -47 

Utgående eget 
kapital  

3750 2984 
  

766 3372 

Likvida medel 
 

8193   6331 
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Uppföljning per kostnadsställe 
 

    Utfall Budget Avvikelse 

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

    2020 2020 2020 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) -168 -300 132 

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

1010 Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)  -1 334 -1 300 -34 

3001 Aktiv Kraft Borås -4 700 -4 700 0 

3004 Sociala företag 235 -0 235 

3005 Utbildning/Utveckling  -421 -200 -221 

3006 Gröna Vägen Framåt -2 004 -2 000 -4 

3008 Aktiv Kraft Mark -2 370 -2 370 0 

3011 Aktiv Kraft Bollebygd -650 -650 0 

3013,3015 Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo -1 548 -1 550 2 

3016 Aktiv Kraft Ulricehamn -1 650 -1 650 0 

3018 Aktiv Kraft Vårgårda -800 -800 0 

3019 Aktiv Kraft Herrljunga -650 -650 0 

3045 Studiesteget i Borås -700 -700 0 

  Medfinansiering till ESF Projekt Puls, och Space/Moves -1 737 -2 350 613 

Summa   -18 654 -19 420 766 

 

När budgeten beslutades var avsikten ett negativt resultat om 588tkr, vilket senare ändrades genom 

att ta bort kostnadsställe 3004.  

Kostnadsställe 3013 och 3015 har sammanförts och kommer inte under 2021 att särredovisas då 

kommunerna arbetar gemensamt i utförandet av verksamhet finansierat av förbundet.  

Att årets medfinansiering till ESFprojekten är lägre än budgeterat beror på återförda medel. Delar 

av kostnaderna har hanterats inom ramen för projekten.  

 

    Utfall 

  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec 

    2020 

3041 Moves, Faktiska -192 

3042 Moves, Schablonbaserade -1 629 

3047 Positiv Rörelse -faktiska, senare PR -369 

3048 Positiv Rörelse -Schablonbaserade, senare PR -2 643 

3049 Puls -6 525 

  varav förbundets medfinansiering  1 737 

Summa   -9 621 

 

Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte medfinansiering i 

form av deltagartid eller andra värden som på olika vis ska tillföras projekten.  
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3. Resultaträkning 
   Utfall     Utfall   

  jan-dec 2020  jan-dec 2019 

Intäkter     

 Space 0,00  369 911,00 

 Point 0,00  2 558 683,00 

 Positiv Rörelse, senare PR 3 043 422,00  2 038 307,00 

 PULS 5 675 720,00  2 217 478,00 

 Moves 904 722,00  0,00 

 Övriga intäkter -8,09 Not 1 -19,42 

Summa Verksamhetens intäkter 9 623 855,91  7 184 359,58 
     

Kostnader    

 Arvoden -126 493,05  -129 897,66 

 Reseersättning -3 518,30  -76 727,12 

 Sociala avgifter -32 585,00  -38 939,91 

 Övriga Personalkostnader -1 105 451,78  -1 069 977,60 

 Verksamhetsanknutna kostnader -26 569 726,48 Not 2 -24 348 628,83 

 Lokalkostnader -161 336,16  -158 750,00 

 Övriga kostnader -276 281,15 Not 3 -496 231,24 

Summa Verksamhetens kostnader -28 275 391,92  -26 319 152,36 

RES1 Verksamhetens nettokostnad -18 651 536,01   -19 134 792,78 

 Erhållna bidrag från huvudmännen 19 032 000,00  19 087 000,00 

 Övriga finansiella intäkter 1 420,91  2 186,76 

 Övriga finansiella kostnader -3 700,08  -1 645,00 

Summa Finansiella intäkter/kostnader 19 029 720,83  19 087 541,76 
     

RES2 Res före extraordinära poster o specbeslut 378 184,82   -47 251,02 
     

 Extraordinära intäkter 0,00  0,00 

 Extraordinära kostnader  0,00  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT 378 184,82   -47 251,02 
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4. Balansräkning 
 

  

Ingående 
balans Förändring 

Utgående 
balans  

  2020-01-01  2020-12-31  
TILLGÅNGAR     

      
Anläggningstillgångar 0,00 0,00   
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00  
      
Omsättningstillgångar     

 Kortfristiga fordringar 3 795 155,00 576 736,00 4 371 891,00 Not 1 

 Likvida medel 6 330 996,14 1 861 875,20 8 192 871,34 Not 2 

Summa omsättningstillgångar 10 126 151,14 2 438 611,20 12 564 762,34  

      
SUMMA TILLGÅNGAR 10 126 151,14 2 438 611,20 12 564 762,34  

      
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER     

      
Eget kapital     

 Eget kapital 3 372 229,31 0,00 3 372 229,31  

 Periodens resultat  378 184,82 378 184,82  
Summa Eget kapital 3 372 229,31 378 184,82 3 750 414,13  
      
Skulder     

 Kortfristiga skulder 6 753 921,83 2 060 426,38 8 814 348,21 Not 3 

Summa skulder 6 753 921,83 2 060 426,38 8 814 348,21  

      
SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och 
SKULDER 10 126 151,14 2 438 611,20 12 564 762,34  

 

 

 5.  Kassaflödesanalys  
  
Löpande verksamhet Årets resultat 378 184,82 

Kassaflöde från löpande verksamhet 378 184,82 

   
Förändring av rörelsekapital  

 Kortfristiga fordringar -576 736,00 

 Kortfristiga skulder 2 060 426,38 

 Överlåtelse inkomster  
Förändring av rörelsekapital 1 483 690,38 

Investeringar Investeringar 0,00 

Investeringsnetto  0,00 

   
Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 

 Långfristiga skulder 0,00 

Finansieringsnetto  0,00 

   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 861 875,20 

   
Kontroll (Se Balansrapporten)  
UB Likvida medel  8 192 871,34 

IB Likvida medel  6 330 996,14 

Summa:  1 861 875,20 
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6.  Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning i tillämpliga delar. 

7. Noter      
      7.1 Noter resultaträkning 
Not 1 Övriga intäkter  Jan-dec 2020  Jan-dec 2019 

3740 Öres- och kronutjämning  -8,09  -19,42 

Summa:  -8,09  -19,42 

Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader  Jan-dec 2020  Jan-dec 2019 

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader  -76 652,67  -38 782,96 

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster  -23 804 175,90  -22 849 100,76 

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostn  -1 852 328,68  -14 869,09 

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader  -108 044,66  -684 685,66 

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader  0,00  -2 800,00 

5544 Verksamhetsanknutna utbildning, kurs- och konferens -702 429,87  -711 721,53 

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker  -20 992,50  -38 022,00 

5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -5 102,20  -8 646,83 

Summa:  -26 569 726,48  -24 348 628,83 

Not 3 övriga kostnader  Jan-dec 2020  Jan-dec 2019 

6230 Datakommunikation  -12 473,53  -9 642,20 

6412 Möbler  -6 800,00  -19 752,00 

6419 Övriga förbrukningsinventarier  -8 999,09  -48 443,20 

6451 Kontorsmaterial  -5 195,99  -9 558,58 

6471 Trycksaker  -700  0,00 

6911 Kostnader för information och   -9 202,70  -9 525,06 

7071 Representation (ej personal)  -1 923,93  -554,46 

7212 Tele, mobil  -17 957,27  -6 443,65 

7251 Postbefordran  0,00  -46 

7541 IT-tjänster  -9 237,50  0,00 

7551 Konsultarvoden spec utredn  -90 939,50  -85 166,00 

7599 Övriga tjänster  -85 280,10  -293 630,00 

7619 Övriga kostnader  -27 571,54  -13 470,09 

Summa:  -276 281,15  -496 231,24 

7.2 noter balansräkning 
Not 1 : Kortfristiga fordringar UB 2020-12-31  UB 2019-12-31 

1511 Kundfordringar 2 543 384,00  2 194 750,00 

1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 75 296,00  99 905,00 

1711 Förutbetalda kostnader 0,00  500,00 

1712 Upplupna intäkter 1 753 211,00  1 500 000,00 

 Summa: 4 371 891,00  3 795 155,00 

Not 2 : Likvida medel    
1920 Plusgiro Nordea 9 173,87  0 

1930 Bankgiro Swedbank 5 966 022,50  1 114 742,08 

1970 Företagskonto 2 217 674,97  5 216 254,06 

 Summa: 8 192 871,34  6 330 996,14 

Not 3 : Kortfristiga skulder    
2411 Leverantörsskulder 5 610 966,97  4 147 739,00 

2991 Upplupna kostnader 3 203 381,24  2 606 182,83 

 Summa: 8 814 348,21  6 753 921,83 
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8. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 

intäkter och förbundets ekonomiska ställning. (Uppdraget som ledamot är ett personligt mandat 

och underskrift sker därför inte i egenskap av representant för en myndighet, utan från personens 

roll i Samordningsförbundets styrelse, därav parenteser nedan) 

 

  

 

 

Borås 2021- 02 - 02 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

Cecilia Andersson   Sofia Sandänger   

Ordförande    Vice Ordförande   

(Västra Götalandsregionen)   (Försäkringskassan)  

    

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

Lars-Åke Johansson   Daniel Boskovic 

Ledamot    Ledamot  

(Kommunerna; Borås kommun)  (Arbetsförmedlingen)     

 

 

http://www.sjusam.se/































	Namnlös



