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Ordförande har ordet 

 
År 2018 är nu till ända och innan vi tittar framåt för att fortsätta arbetet med nya utmaningar 2019, 

tittar vi i årsredovisningen snabbt tillbaka på 2018:  

 

Ett år där vi både överfört erfarenheter och delar av projekt in i ordinarie verksamhet samtidigt 

som en ny ansökan skrivits fram, allt samtidigt som övriga verksamheter pågått som vanligt. Jag 

tänker att detta är möjligt tack vare ett energiskt kansli och engagerade utförare i hela Sjuhärad. 

 

Samordningsförbundet erbjuder aktiviteter och stöd så den enskilde individen ska uppnå eller 

förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, vilket ju i grunden handlar om att ge människor ökad 

möjlighet till egen försörjning.  

 

Genom att förbundet har fokus på att stärka människor till, eller tillbaka till, arbete krävs en stor 

portion av flexibilitet och förbättringskunskap. Det handlar om att hela tiden hitta nya vägar och 

nya arbetssätt som vidareutvecklar aktiviteter så att deltagare ges bästa möjliga insatser, något som 

jag personligen ser som en av förbundets främsta styrkor. 

 

Efter önskemål från ägarna har förbundet fått möjlighet att lägga ett extra fokus på gruppen 

sjukskrivna som varit ifrån arbetsmarknaden under många år, något som ofta gör vägen tillbaka än 

svårare. 

 

Styrelsens vilja att förenkla och hitta aktiviteter för de grupper som ägarna gemensamt arbetar med 

kan bland annat visa sig genom att vissa aktiviteter förs samman så att målgrupperna för 

aktiviteterna breddas. 

 

Styrelsen består av kvinnor och män som är både tjänstemän och politiker och som ger en härlig 

mix med olika ingångar i förbundsfrågorna. Alla har ett samtidigt och stort intresse av att 

tillsammans skapa aktiviteter som ger stöd för människor att nå ett hållbart arbetsliv vilket gör oss 

till ett starkt lag som jobbar åt samma håll. 

 

Min förhoppning är att den goda anda som funnits i styrelsen 2018 följer med och att vi 

tillsammans kan fortsätta vårt viktiga arbete på samma sätt 2019. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Cecilia Andersson,  

Ordförande, Västra Götalandsregionen 
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1. Förvaltningsberättelse 
 

Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i 

området var vid halvårsskiftet knappt 225 000 invånare enligt statistik från SCB. 

 

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

De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 

att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

 

Genom Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma 

närmare varandra i en flexibel samarbetsform.  

 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt 

en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.  
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1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
 

Cecilia Andersson (Västra Götalandsregionen) var ordförande med Sofia Sandänger 

(Försäkringskassan) som vice ordförande. Kontinuiteten i båda uppdragen och att en tjänsteman 

(dvs Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens ledamot) och en politiker (av kommunernas 

eller regionens ledamöter i förbundsstyrelsen) samtidigt haft förbundets båda högsta 

förtroendeposter och bildat presidium följer rådande ambitioner kring styrning av förbundet. 

 

Basverksamheter bedrevs kontinuerligt av förbundets ägare enligt fastställd verksamhetsplan, 

främst för pre-rehabilitering för kvinnor och män 16-64 år som var aktuella hos två eller fler av 

medlemmarna i förbundet. Utbudet av aktiviteter skiftade något inom det geografiska området. 

Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagare bosatt sig fanns möjlighet att ta del av de olika 

insatserna, men flertalet platser nyttjades lokalt och endast några promille har nyttjats av personer 

från angränsande kommuner. Ett fåtal verksamheter bedrevs genom fristående utförare vilket i 

dessa fall varit upphandlat, eller på annat sätt utsatts för konkurrens. Sverigekompassen hälsa hade 

en sista deltagargrupp i Borås innan verksamheten avslutades.  

 

Personer som haft rehabiliteringsinsatser genom eget arbete eller arbetsprövning hos Sociala 

företag har under året fortsatt kunnat få individinriktad kompetensutveckling för att stödja dem att 

etablera sig i yrkeslivet. Vilka utbildningar och stödformer som getts har avgjorts av dessa 

individer i samverkan genom föreningen Sjuhäradsmusketörerna. Det har på så vis skett helt i 

enlighet med den metod om hjälp-till-självhjälp och empowerment som är de sociala företagens 

grundförutsättning och varit tillgängligt för alla företag att ta del av om de är just sociala företag.   

 

Sedan flera år tillbaka har Sjuhärads förbundsmedlemmar/ägarrepresentanter önskat egenfinansiera 

en budget om 20 miljoner, vilket uppnåddes för första gången 2017 och därefter sänktes något 

2018. Kommunerna och regionen svarade tillsammans för en något högre del än staten i syfte att 

säkert kunna ta emot den budget förbundet äskat om ifall statens belopp skulle komma att höjas.  

 

Liksom tidigare år drevs mycket verksamhet i olika projekt med extra finansiering från ESF, 

Europeiska socialfonden. Point var mest omfattande av dessa. Det riktades till arbetslösa och 

involverade samarbete med föreningsliv och företag med stöd av välrenommerade metoder. Bland 

annat har ACT använts som metod för att minska den utbredda psykiska ohälsan och Supported 

Education samt Supported Employment för att etablera deltagarna i studier eller arbete.  

Genom projekt Space gavs utlandspraktik till unga. Förbundet ansökte om och beviljades 

förlängning vilket gjort att ytterligare en grupp kunde åka inom projektet och att projektet kvarstår 

över årsskiftet, vilket även Point gör. Positiv Rörelse startades senast med kompetensutveckling 

som ska stärka psykisk hälsa samt skapa hållbarhet i arbetslivet för anställda personer inom olika 

kontaktyrken (som annars vore särskilt utsatta för långtidssjukskrivning).  

Förbundet har under året ansökt och fått beslut om att få bedriva ännu ett projekt, kallat Puls.  

 

Sjuhärads samordningsförbund har som vanligt med försiktighet nyttjat de medel som stått till 

förfogande och ekonomiskt ligger kostnaderna för verksamheten strax under anslagen budget.  

Både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder har finansierats.   

Avsikten var ett +/-noll resultat, medan utfallet visar ett överskott om 355 tkr. Om samtliga 

projektmedel hade räknats hem under året vore differensen större, men ett kommande underskott 

beräknas enligt plan belasta projekten och förbundet täcker vissa implementeringskostnader för 

ACT, vilket gör att intäktssidan minskats för 2018 mot kostnader som kommer till förbundet 2019.  
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1.2 Om förbundet  

 

Organisation  

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar. 

Förbundet har en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.   

 

Historik 

Sjuhärads samordningsförbund är från och med 2011 en sammanslagning av 

Samordningsförbundet Tranemo-Ulricehamn, som bildades den 1 november 2005, Bollebygd-

Mark-Svenljunga Samordningsförbund, som bildades den 1 januari 2006, och Borås 

Samordningsförbund som bildades den 1 april 2006. Kommunerna Vårgårda och Herrljunga som 

tidigare saknat förbundstillhörighet trädde in i förbundet i samband med sammanslagningen.  

 

Lagrum 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och den förbundsordning 

som beslutats av samordningsförbundets medlemmar reglerar verksamheten. Lagens syfte är att ge 

lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna 

gemensamma insatser riktade till personer i behov av rehabilitering samt underlätta en effektiv 

resursanvändning. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) 

och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

 

Uppdrag 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 

rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att 

finansiera insatser som främst bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer 

också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska 

kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om 

kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

 

Finansiering & Medlemsavgifter 

Europeiska socialfonden, ESF, står för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i Sjuhärad 

under 2018. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2). Över en 

treårsperiod har förbundet beviljats att ansöka om 30 337 606 kr för projekt Point, 6 427 935 kr för 

projekt Space och 4 960 662 kr för projekt Positiv Rörelse. I december beviljades även Projekt 

Puls, vilket kommer att inledas 2019 efter projektavslut för Point och Space. 

 

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 tre år. Projektredovisningen släpar i relation till 

förbundets egna medel och nettoberäkningen av förbundets kostnader kan skilja över tid.  

Innan ansökan om utbetalning är beviljad finns en osäkerhet om eventuell differens mellan 

förbundets kostnader och vad ESF slutligt kommer att täcka. Vid projektavslut kommer 

nettokostnaden för förbundet att ligga inom ramarna för beslutad budget och eventuella överskott 

(då schabloner i vissa fall överstiger faktiska kostnader) att ha använts till verksamhet inom de 

områden som projektet verkat för. Förbundet täcker inom ramen för ESF-finansiering vissa 

implementeringskostnader för ACT, vilket gör att intäktssidan för 2018 minskas mot kostnader 

som debiteras förbundet först under 2019. 
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Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen. Kommunerna bidrar med andel i 

relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.  

 

Ägarparternas bidrag    tkr 

    

Försäkringskassa 4 810 

Arbetsförmedlingen 4 810 

Kommuner 5 000 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 

Totalt 19 620 

 

Verksamhetsidé och vision  

Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande 

och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild 

part har ansvar för att göra. Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt 

sammanhållet arbetssätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov.  

Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus! 

 

 

1.3 Beskrivning av verksamheten 

1.3.1 Målgrupper 

Målgruppen för störst andel av medlen var personer som ej omedelbart varit anställningsbara, och 

som är aktuella hos minst två myndigheter. Kvinnorna stod för 60% och männen 40%, fördelat i 

åldrar18-64 år. Av kvinnorna är en fjärdedel yngre, medan en tredjedel av männen är yngre. I den 

äldre gruppen är andelen kvinnor fortsatt över 60% och andelen män knappa 40%. Inbördes 

variationer av fördelning finns mellan insatserna  

 

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

Vissa verksamheter hade särskilda avgränsningar. Stressrelaterad problematik, personer med 

utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning, personer med aktivitetsersättning och unga med 

funktionsnedsättning som riskerar ett långvarigt utanförskap är exempel på specifik avgränsning. 

Många av de som deltagit hade annars riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom. 

 

Utbildningsnivån varierade i deltagargruppen. Enbart grundskola, gymnasiestudier och högskola 

(varierande tid upp till tre år) eller annan eftergymnasial utbildning förekommer i tre nästan lika 

delar, med något högre andel för de som har gymnasiet som högsta slutförda studieform. (dock ej 

säkerställt att det skett med kompletta/godkända betyg). Andelen med eftergymnasial utbildning är   

därmed högre än föregående år, men fortfarande är männen märkbart underrepresenterade.   

 

Deltagare har haft olika försörjningsformer under den tid de fått insatser genom förbundet. 

Fördelningen följer i stora drag föregående år, med en liten förskjutning från andelen som uppbär 

förmåner genom försäkringskassan till att lite fler har aktivitetsstöd. 

 

Nedan följer en fördelning av de deltagare som nyregistrerats med kompletta uppgifter  

Observera att en deltagare ofta haft flera olika försörjningskällor vid start. Totalsumman av antalet 

försörjningar är därför högre än det totala antalet faktiska, unika deltagare. 

 

 

 

Bollebygd   207  

Borås 2493 

Herrljunga   214 

Mark   776 

Svenljunga   242 

Tranemo   267 

Ulricehamn   544 

Vårgårda   257 
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Försörjningsform Antal deltagare Andel 

Sjukpenning/Rehabpenning 370 31% 

Aktivitetsersättning 100 8% 

Sjukersättning 56 5% 

A-kassa 23 2% 

Aktivitetsstöd 252 21% 

Försörjningsstöd 283 24% 

Studiestöd/Studiemedel 4  

Annan offentlig försörjning 95 8% 

Ingen offentlig försörjning 92 8% 

 

En mindre andel medel har använts till strukturpåverkande insatser och då generellt riktats till 

personer som har anställning. Bland dessa kan särskilt nämnas kvinnor och män med olika former 

av uppdrag som beslutsfattare samt långtidssjukskrivna personer med kommunal eller 

landstingsanställning. Mätningen av deltagande bland inom denna målgruppskategori sker genom 

volymantal. I SUS registreras då enbart antal utan könsfördelning, men det finns uppgifter om kön 

för de personer som deltagit inom projekt Positiv Rörelse och eftersom insatserna riktas till 

personal inom kontaktyrken är det nästan uteslutande kvinnor i den utsatta gruppen som deltagit.   
 

1.3.2 Strukturövergripande Insatser 

Förbundsfinansierade verksamheter samverkar med parternas egna insatser och hade i olika grad 

kontakter sinsemellan med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Flertalet hade även kontakter med 

företag och andra aktörer i näringslivet då jobbskuggning och praktik varit del i rehabilitering. 

 

Konferenser och utbildningstillfällen har under året riktats till personal hos de samverkande 

parterna och föredrag har skett i samband med möten som parterna själva eller andra arrangerat. 

Flera representanter ur styrelsen deltog vid den Nationella Finsam-konferensen då ESF och 

Sjuhärads samordningsförbund höll ett gemensamt seminariepass om att driva EU-projekt. 

 

ESF-rådet har även bjudit in till olika sammankomster och informationer där förbundet medverkat 

med pågående projekt och utbyten har skett både nationellt och transnationellt. En tysk 

samarbetspart har besökt Sjuhärad med sin deltagargrupp medan Spaceprojektet haft två perioder 

av samarbete med en organisation på Malta för arrangemang kring praktik där.  

 

Projekt Positiv Rörelse omfattar strategiskt arbete för att öka den psykiska hälsan och hållbarheten 

i arbetslivet, för personal i kontaktyrken. Detta berör till största delen kommunerna och Västra 

Götalandsregionen som arbetsgivare och främst kvinnor som arbetstagare. Även i Point projektet 

har strukturpåverkan till arbetsgivare bedrivits och då främst genom handledarutbildningar mm för 

att förbättra attityden till att rekrytera personer som har funktionsnedsättningar av olika slag. 

Attitydpåverkan har behövts både bland offentliga och privata arbetsgivare. Studiebesök med olika 

tema har genomförts till Nederländerna och Island. 

 

Förbundet har fortsatt att stödja hållbarheten hos sociala företag. De personer ur målgruppen som 

bedriver sin rehabilitering genom arbete för Sociala företag har under året fortsatt kunnat få 

individinriktad kompetensutveckling för att stödja dem att etablera sig i yrkeslivet. Coachande 

administration och olika utbildningar köps in för dessa individer i samverkan genom 

Sjuhäradsmusketörerna, helt i enlighet med den metod om hjälp-till-självhjälp och empowerment 

som är de sociala företagens grundförutsättning.   
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Vid konferenser och studieresor har vanligen en blandning av politiker, chefer, medarbetare och 

deltagare deltagit vilket bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte. 

Metodutveckling och utbildningsinsatser i Qi-gong och ACT har bekostats med årets medel. 

Utförarna uppger att utbildningarna används och kommer till nytta både i rehabiliteringsinsatserna 

och främjar hälsan hos personalen.  

 

1.3.3  Individinriktade insatser 

För varje individinriktad verksamhet har en utförande part haft egenanställd eller inhyrd personal 

som de har tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med årets verksamhetsavtal.  

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

Därutöver har externa coacher arbetat i Uppåt-Framåt inom projekt Positiv rörelse och genom ett 

studieförbund för den avslutande delen av Sverigekompassen för nyanlända. Till en liten del har 

utförande genomförts knutet till förbundets kansli. Korta beskrivningar följer i övrigt nedan: 

 

Olika myndighetsteam finansierades inom parternas ordinarie verksamhet, med enbart viss 

processledning genom förbundet. De har mötts för samordningsbehov kring patienter med 

komplex problematik. En vårdcentral med privat drift omfattas och övrig samverkan sker med 

Närhälsan. Dessa samrådsmöten bidrar till utökade kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar 

strukturövergripande samverkan.  

 

Aktiv Hälsa har fortsatt att erbjudas med olika aktiviteter på bestämda tider, och med respektive 

kommun som utförare i egna eller hyrda lokaler. Promenader, naturvistelse, mindfulness, yoga  

och träning på gym finns bland de aktiviteter som erbjudits – med stor lokal variation. Under året 

har inslag av ACT införts för att på sikt implementera kunskap som formats i Pointprojektet. 

 

Ny kraft har bedrivits i samtliga kommuner. Arbetstiden för deltagare har varit låg (från början 

under tio timmar per vecka) för att sedan gradvis ökas. Denna prerehabiliterande och aktiverande 

del som implementerades efter Krutprojektet har under året omformats genom Point för att få mer 

av ACT, Acceptance and Commitment Training, som metod och förhållningssätt i aktiviteten.   

 

K-plus har bedrivits i Borås och varit inspirationskälla till att sprida och vidareutveckla metoder 

för arbete riktat till personer med aktivitetsersättning. Flera av deltagarna skrivs efter aktiviteten in 

i samverkan mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa. 

 

Gröna Vägen har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen. Avgränsning 

har fortsatt varit 14 veckors deltagande per individ och deltagande riktat till personer med 

stressrelaterad problematik.  

 

Vägen Framåt har genomförts vid Ramshulan på Rya åsar. Alla deltagare har fått personliga IPU-

analyser och arbetat med egna handlingsplaner i kombination av avslappning och naturvistelse.  

 

Space genomförde två praktikresor till Malta inom de utbildningsperioder deltagarna genomgått.  

I samband med utlandsvistelsen köpte förbundet tjänst av en utländsk samarbetspart.  

När Tysklands deltagare besökte Sjuhärad köpte den utländska organisationen motsvarande 

tjänster genom ett privat svenskt företag istället för köp genom förbundet som föregående år.  

 

Point har utfört gruppverksamheter i alla kommuner och studiebesök har genomförts till andra 

länder. Driften har under december finansierats med egna medel. ACT som varit en viktig del i det 
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målskapande steget är den metod som till störst del implementeras. Arbetet inom 

värdegrundssteget/ jobb tillsammans har bevisat sitt värde genom den så kallade ”IOP” som Borås 

stad tecknat med IF Elfsborg för samarbete som fortsätter bortom projektet. 

 
 

 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 
 

Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS.  

Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförliga uppgifter som efter utskrivning ger 

uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc.  Strukturövergripande utbildningsinsatser, 

konferenser etc mäts endast med antal som volyminsats. 

 

1.4.1 Övergripande, Deltagarantal 

 

Under året har 1439 personer, 844 kvinnor och 595 män, deltagit i verksamheter som registrerar 

med fullständiga personuppgifter. Några deltagare har deltagit i två olika aktiviteter samtidigt eller 

efter varandra. Av dessa har 1192 personer påbörjat sin insats under 2018 och det rör sig om 1000 

unika deltagare.  Utöver detta har 61 personer registrerats anonymt till följd av skyddad identitet 

eller att de nekat samtycke till registrering. 26 av dessa är kvinnor.   

 

Antalet deltagare i volyminsatser är 539 personer.  

Antalet Strukturövergripande volymregistreringar överstiger budgeterat antal trots att de medvetet 

har hållits på en låg nivå. Endast aktiviteter som förbundet själva arrangerat och finansierat har 

räknats och varje person har enbart noterats en gång för grupper då upprepade träffar skett. 

 

1.4.2 För individen 

 

Målet har varit ökad andel i egenförsörjning och med förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inletts 

genom ökad hälsa och livskvalitet, studier eller annan aktivitet för utveckling. 46 personer, 30 

kvinnor och 16 män, har gått vidare till studier med studiemedel. Verksamheterna har haft 

skiftande målsättningar även då syftet varit gemensamt i ett långsiktigt perspektiv. Flera 

verksamheter återger att deltagare lämnar positiva omdömen i samband med deltagarenkäter, vilket 

även bekräftas av de fristående utvärderare som följer förbundets projekt. 

 

Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibilitet och personligt anpassade lösningar och 

aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Vissa deltagare har erbjudits tolk för att tillgängliggöra 

aktiviteterna. Deltagare har i viss utsträckning varit aktiva i planering och genomförande och har 

därmed stärkts i aktivitetsförmåga och tilltro till sin förmåga vilket styrks av positiva uttalanden 

etc. även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning.  

 

De deltagare som involverats i samband med gemensamma konferenser, studieresor etc ger starka 

vittnesmål om nyttan med att bli sedd, ta del av ansvaret och sträva inom egenvalda aktiviteter.  

Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, noteras för flera verksamheter. 

Detta kan indikera måluppfyllelse ur individernas perspektiv.  
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1.4.3 För verksamheterna 

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

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

 

IN- och UT-Flöden Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-december 
2018 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
  

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
 

IN-flöde 18 102 22 25 17 16 26 21 

Nya 2018 35 588 71 199 52 55 134 50 

Varav unika 29 548 56 138 45 52 94 32 

UT-flöde 7 83 5 33 14 14 23 6 

 

Flera verksamheter har haft utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet. 

Bland insatserna förekommer deltagande över kommungränserna enbart i liten skala. Totalt har 

förbundet även gett insatser till 8 personer (varav 6 unika) som inför start i aktivitet varit skrivna i 

kommun utanför Sjuhärad.  

 

Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer trots att personalomsättning i flera fall 

försvårat för utförare. Några verksamheter har haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats 

av remittenterna, medan vissa periodvis har haft en väntetid på någon/några veckor inför 

deltagande.  

 

Utförare lyfter fram förbundet som viktigt då det drivit verksamhetsutveckling för kommunernas 

arbetsmarknadsenheter. Projektdriften är en viktig del i detta och nyttan uppges sedan involveras i 

ordinarie verksamhet. Även externa utförare och konsulter återrapporterar om upplevd 

verksamhetsutveckling genom utföranden och kontakter som skett med stöd av förbundsmedel. 

 

1.4.4 För förbundet 

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna 

medelsramar har uppfyllts. Budgeten har följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna.  

 

Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2019. Genom 

projektdriften har förbundets omsättning varit nästan 15 miljoner högre än de 19 miljoner som 

förbundets medlemmar tillsammans bekostar. Mot bakgrund av detta är det naturligt att förbundet 

inte till fullo förmår att balansera det egna kapitalet inom de ramar (den så kallade trappan) som 

fastställts av nationella rådet. Ekonomin kommer att följas upp i samband med kommande avslut 

av två befintliga projekt och sannolikt kommer överskottet att förbrukas inom kort.  

(Verksamhetsplan 2019 omfattar kostnader för aktiviteter som överstiger förväntade intäkter) 

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

 

Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, viss utdelning av trycksaker samt 

med olika studiebesök och andra mötesplatser.  Förbundet har köpt konsulttjänster för att bygga en 

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

 

http://www.sjusam.se/
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1.4.5 För samhället 

Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet genom förbundet minskar beroendet av offentlig 

försörjning  

 

 

Försörjning 

Andel 

före 

 

Förändring i % 

Sjukpenning/Rehabpenning 27% -3% 

Aktivitetsersättning 9% -30% 

Sjukersättning 5% -42% 

A-kassa 2% -53% 

Aktivitetsstöd 22% -44% 

Försörjningsstöd 25% -34% 

Studiestöd/Studiemedel  667% 

Annan offentlig försörjning 8% -62% 

Ingen offentlig försörjning 9% 259% 

 

 

Andelen som förvärvsarbetar har ökat. Av de deltagare som avslutats under 2018 har 367 personer 

gått ut i arbete och 2 personer, båda kvinnor, startat eget företag.  Av dessa har 302 personer fått 

arbete med subvention och 65 personer helt utan subvention. Av deltagarna har 22 % av kvinnorna 

och 30 % av männen nått målet arbete.   
 

1.5 Styrelse, ledning och administration 

1.5.1 Styrelse 

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. 

Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en 

ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.    

 

Styrelsen har under året haft sex möten: 22 januari, 22 mars, 31 maj, 5 september, 14 november 

samt 12 december. Ordförande och vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats 

inför styrelsemöten. 

 

Beslutande ledamöter: 

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, ordförande 

Sofia Sandänger, Försäkringskassan, vice ordförande  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot    

Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun, ordinarie ledamot 

 

Ersättare 

Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen 

Lars Hermansson, Försäkringskassan  

Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad 

Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun 

Anders Lindal (M) Marks kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun 

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun 

Åsa Olsson (M), Vårgårda kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen 

Minskningen av stöd för den 
stora andel individer som haft 
aktivitetsstöd och/eller 
försörjningsstöd då de 
deltagit i individinriktade 
aktiviteter ger stor 
förändringseffekt medan 
motsvarande positiva effekt 
inte nås för personer med 
sjuk- eller rehabpenning. 
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1.5.2 Beredningsgrupper 

Parterna kanaliserade sin påverkan genom beredningsgrupperna. Till stöd för styrelsens planering 

konsulterades fyra grupper med relativt lokal förankring. Borås hade en egen grupp medan 

Bollebygd och Mark samverkat parvis liksom Herrljunga och Vårgårda. För Svenljunga-Tranemo-

Ulricehamn samlades tre kommuner i en grupp. I mötena träffades tjänstemän på ledningsnivå som 

beställarparter. Medverkande var kommunerna (oftast en chef vid den enhet som ansvarar för 

försörjningsstöd) tillsammans med en representant från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

vårdcentral(/-er) för varje delområde. I beredningsmöten medverkade även kommunernas utförare (tex 

chef för arbetsmarknadsenhet) och dialoger har förts om olika behov.  

Styrelsen deltog i studiesyfte vid upprepade tillfällen med en representant i olika beredningsmöten,  

i samband med översyn av förbundets beslutsprocesser. 

 

1.5.3 Personal och lokaler 

Förbundet har följt sina riktlinjer för rekrytering av personal och har för gemensam övergripande 

administration under året köpt tjänster från medverkande parter:  

 

Förbundschef: Anna Fagefors, för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens 

anvisningar.  

Projektledning Point och biträdande förbundschef: Pernilla Knutsson.  

Projektledning Space: Malin Karlsson.  

Projektledning Positiv Rörelse: Marie Irvang.  

Projektadministration: Helena Thelin och Malin Ekunger.  

 

Projektmedarbetare:  Det huvudsakliga direkta projektarbetet utfördes enligt avtal med 

Sjuhäradskommunerna och därutöver har det funnits ett fåtal personrelaterade avtal, vilka 

övervägande tecknats genom parterna. Vissa tjänster har utförts på deltid och ett fåtal tjänster har 

utförts av externa aktörer. Gunilla Hell Bellman har arbetat som samordnare med uppdrag för 

attitydpåverkan i Point. För Space har Hanna Granander och Håkan Forsberg arbetat ihop med 

Linda Hemphälä fram till sommaren och de båda har därefter ersatts av Anna-Karin Bragd. Justyna 

Ratajczak påbörjade sitt arbete för Positiv Rörelse under andra tertialet.  

 

Kansliet har hyrt lokaler på Österlånggatan 74 genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad som 

även ställt upp med tillgång till konferenslokaler i samband med styrelsemöten och utbildningar.  

I viss mån har även externa lokaler hyrts för utbildningar, konferenser och samverkansmöten.     

  

1.5.4 Externa resurser 

Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen 

och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.  

En person har gemensamt för förbunden i VGregionen arbetat med verksamhetsuppföljning, 

analyser, rapporter och utbildning kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av 

samverkan).   På motsvarande vis har vissa informationsinsatser under året köpts och utförts för 

den gemensamma hemsidan www.samverkanvg.se.    

Konsulter/Föredragshållare har anlitats i samband med olika konferenser och informationsinsatser. 

Förbundet betalar en årlig kostnad för revision. Kommunerna och regionen har genom 

Regionfullmäktige utsett Marie Engström Rosengren till gemensam revisor. För Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Sedan 2012 har Deloitte upphandlats med 

Pernilla Rehnberg utsedd som revisor.  
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2. Ekonomiskt utfall 
 

2.1 Ekonomisk sammanfattning 

 
Belopp i tkr Utfall               

jan-dec 2018 

Budget          

jan-dec 2018 

Avikelse           

jan-dec 2018 

Prognos 

helår 2018 

Utfall                       

jan-dec 2017 

1.Nettokostnad 

och finansnetto 

-19 265 -19 620 355 -19 620  -19 601 

2.Bidrag 19 620 19 620 0 19 620  20 000 

3.Resultat  355 0 355 0  399 

4.Utgående EK 3 419       3 065 

 

 

 

2.2 Resultaträkning 

 

   Utfall     Utfall   

  jan-dec 2018  jan-dec 2017 

Intäkter     

 Space 2 334 134,12  2 203 852,45 

 Point 11 160 971,00  9 616 457,80 

 Positiv Rörelse 1 457 653,00  461 040,00 

 Övriga bidrag 0,00  0,00 

 Övriga intäkter (2017 space mottagande) -12,38 Not 1 332 967,61 

Summa Verksamhetens intäkter 14 952 745,74  12 614 317,86 
     

Kostnader    

 Arvoden -145 956,45  -156 114,16 

 Reseersättning -86 984,33  -62 237,43 

 Sociala avgifter -43 943,09  -47 024,00 

 Övriga Personalkostnader -1 052 720,87  -969 989,03 

 Verksamhetsanknutna kostnader -32 532 705,76 Not 2 -30 637 203,03 

 Lokalkostnader -91 340,00  -110 760,00 

 Övriga kostnader -264 500,60 Not 3 -230 132,83 

Summa Verksamhetens kostnader -34 218 151,10  -32 213 460,48 

RES1 Verksamhetens nettokostnad -19 265 405,36   -19 599 142,62 

 Erhållna bidrag från huvudmännen 19 620 000,00  20 000 001,00 

 Övriga finansiella intäkter 1 244,73  788,20 

 Övriga finansiella kostnader -1 087,00  -2 191,00 

Summa Finansiella intäkter/kostnader 19 620 157,73  19 998 598,20 
     

RES2 

Resultat före extraordinära poster o 

spec beslut 354 752,37   399 455,58 
     

 Extraordinära intäkter 0,00  0,00 

 Extraordinära kostnader  0,00  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT 354 752,37   399 455,58 
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NOTER 

 

Not 1 

 

   
Övriga intäkter Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 

   

3919 Intäkter från transnationellt samarbete 0 332 981,40 

3740 Öres- och kronutjämning -12,38 -13,79 

Summa: -12,38 332 967,61 

    
   

Not 2   

Verksamhetsanknutna kostnader Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 

   

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -36 721,80 -7 019,65 

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -31 036 675,74 -29 237 283,67 

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -17 729,88 -23 464,38 

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -1 003 291,05 -942 411,15 

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader -9 600,00 0,00 

5544 

Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- 

och konferenskostnader -394 901,25 
-410 573,36 

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -17 946,00 -11 902,50 

5548 

Verksamhetsanknuten telefonkostnad, 

mobil -15 840,04 
-4 548,32 

Summa: -32 532 705,76 -30 637 203,03 

    
   

Not 3   

Övriga kostnader Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 

   

6230 Datakommunikation -9 313,66 -19 148,77 

6412 Möbler -4 900,00 -3 200,00 

6419 Övriga förbrukningsinventarier -46 764,64 -22 154,64 

6451 Kontorsmaterial -6 026,26 -8 462,10 

6911 Kostnader för information   -21 609,70 -401,6 

7071 Representation (ej personal) -412,76 -1 746,11 

7212 Tele, mobil -4 821,62 -1 164,32 

7251 Postbefordran -20,00 0,00 

7541 IT-tjänster -1 117,60 -7 092,60 

7551 Konsultarvoden spec utredn -54 082,00 -63 525,00 

7599 Övriga tjänster -100 819,86 -93 135,71 

7619 Övriga kostnader -14 612,50 -10 101,98 

Summa: -264 500,60 -230 132,83 
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2.3 Balansräkning 

 

  

Ingående 

balans Förändring 

Utgående 

balans  

  2018-01-01  2018-12-31  
TILLGÅNGAR     

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

 Kortfristiga fordringar 5 764 655,00 -75 718,00 5 688 937,00 Not 1 

 Likvida medel 7 817 718,08 976 283,12 8 794 001,20 Not 2 

Summa omsättningstillgångar 7 922 353,59 900 565,12 14 482 938,20  

      
SUMMA TILLGÅNGAR 7 922 353,59 900 565,12 14 482 938,20  

      
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER     

      
Eget kapital     

 Eget kapital 3 064 727,96 0,00 3 064 727,96  

 Periodens resultat  354 752,37 354 752,37  
Summa Eget kapital 3 064 727,96 354 752,37 3 419 480,33  
      
Skulder     

 Kortfristiga skulder 10 517 645,12 545 812,75 11 063 457,87 Not 3 

Summa skulder 5 336 437,42 545 812,75 11 063 457,87  

      
SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och 

SKULDER 7 922 353,59 900 565,12 14 482 938,20  

 
NOTER 

  UB 2018-12-31 UB 2017-12-31 

Not 1:    

 Kortfristiga fordringar   
1511 Kundfordringar 2 439 500,00 2 778 250,00 

1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 48 937,00 102 647,00 

1711 Förutbetalda kostnader 500,00 500 

1712 Upplupna intäkter 3 200 000,00 2 883 258,00 

 Summa: 5 688 937,00 5 764 655,00 

    

Not 2:    

 Likvida medel   
1930 Bankgiro 4 979 933,90 5 804 895,51 

1970 Företagskonto 3 814 067,30 2 012 822,57 

 Summa: 8 794 001,20 7 817 718,08 

    

Not 3:    

 Kortfristiga skulder   
2411 Leverantörsskulder 6 690 124,21 6 800 843,50 

2711 Innehållen personalskatt 6 136,00 6 855,00 

2931 Upplupna sociala avgifter 4 855,00 7 763,00 

2991 Upplupna kostnader 4 362 342,66 3 680 183,62 

 Summa: 11 063 457,87 10 495 645,12 
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2.3 Uppföljning per kostnadsställe 

 

    Utfall Budget Avvikelse 

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

    2018 2018 2018 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) 209 300 -91 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) 119 200 -81 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)  1 259 1 550 -291 

3001 Verksamheter i Borås, (Ny kraft, k+) 5 250 5 250 0 

3002 Aktiv hälsa Borås  1 000 1 000 0 

3004 Sociala företag 293 500 -207 

3005 Utbildning/Utveckling  798 1 744 -946 

3006 Gröna Vägen i Borås  1 350 1 350 0 

3007 Aktiv hälsa Mark 300 300 0 

3008 Ny kraft Mark  2 070 2 070 0 

3010 Aktiv hälsa Bollebygd 100 100 0 

3011 Ny kraft Bollebygd  550 550 0 

3012 Aktiv hälsa Svenljunga  100 100 0 

3013 Ny kraft i Svenljunga  650 650 0 

3015 Ny kraft i Tranemo  700 700 0 

3016 Ny kraft i Ulricehamn   1 450 1 450 0 

3018 Vårgårda Ny kraft, Aktiv hälsa 800 800 0 

3019 Herrljunga Ny kraft, Aktiv hälsa 650 650 0 

3020 Tranemo Aktiv hälsa 100 100 0 

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa 200 200 0 

3036 Vägen Framåt 27 0 27 

  Medfinansiering till ESF Projekt    56 -56 

Summa   17 975 19 620 -1 645 

 

* Kostnadsställe 3005 omfattar enligt budget samordningsförbundets dag och medel för att 

fullfölja projekt under året. Förbundets dag och andra möten har genomförts med lägre budget. 

Point har finansierats enligt plan medan Space inte belastats med planerade kostnader. 

Verksamheten har bedrivits, men den positiva skillnaden uppstår till följd av en förlängning  

som beviljats för projektet inom ramen för ESF-finansiering. 

 

* Medfinansiering till ESF-projekten har budgeterats efter en estimering av den totala summa som 

avsatts för projekten under den treårsperiod de pågår. I praktiken har istället utökad verksamhet  

och utbildningsinsatser kunnat täckas inom ramen för projekten utan att belasta förbundets  

ordinarie medel.  
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    Utfall 

  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec 

    2018 

3040 Space mottagande, avräknat intäkter enl RR not 1 2 

3041 Space genomförande, faktiska 230 

3042 Space, Schablonbaserade 2 158 

3043 Point analys, faktiska  0 

3044 Point genomförande, faktiska  688 

3045 Point Schablonbaserade 11 445 

3047 Positiv Rörelse-faktiska 829 

3048 Positiv Rörelse -Schablonbaserade 890 

Summa   16 242 

 

ESF-projektens kostnader fördelas på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader.  

Det finns en eftersläpning av sökta intäkter i projekten, och kostnaderna är inte linjära.  

Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte medfinansiering i 

form av deltagartid eller andra värden som på olika vis ska tillföras projekten. Förbundet har en 

extra förskjutning som beredskap för att kunna lösa eventuell medfinansiering som kan uppstå till 

följd av om sådan medfinansiering uteblivit. Projekten ska bedrivas under tre år och har 

budgetperioder för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår. Projekten omfattar 

flera kostnadsställen vardera för att anpassa redovisning och uppföljning enligt de kriterier som 

ESF kräver. Projekten kommer att balanseras i samband med att respektive projektperiod upphör.  

 
2.5 Kassaflödesanalys  
Löpande verksamhet  

 Årets resultat 354 752,37 

Kassaflöde från löpande verksamhet 354 752,37 
   

Förändring av rörelsekapital  

 Kortfristiga fordringar 75 718,00 

 Kortfristiga skulder 545 812,75 

 Överlåtelse inkomster  
Förändring av rörelsekapital 621 530,75 

   
Investeringar   

 Investeringar 0,00 

Investeringsnetto  0,00 
   

Finansieringar   

 Långfristiga fordringar 0,00 

 Långfristiga skulder 0,00 

Finansieringsnetto  0,00 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 976 283,12 

   
Kontroll (Se Balansrapporten)  
UB Likvida medel  8 794 001,20 

IB Likvida medel  7 817 718,08 

Summa:  976 283,12 
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2.6 Redovisningsprinciper 

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 

tillämpliga delar. 

 

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att 

kunna möta oplanerade verksamhetsförändringar. Det egna kapitalet överstiger 3 mnkr per 

balansdagen, vilket kommer att utjämnas inom kommande år om pågående verksamheter 

implementeras i den omfattning de nu pågår. 

  

Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen 355tkr. Av detta avgår 

inga realisationsvinster och ingen justering mot övriga poster enligt KRL.  

Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella 

anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2018. 

 
 

3. Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 

intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

  

Borås  2019- 01 - 31 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cecilia Andersson   Sofia Sandänger   

Ordförande    Vice Ordförande   

(Västra Götalandsregionen)   (Försäkringskassan)  

    

 

 

 

 

 

 

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

Lars-Åke Johansson   Jonas Ryhr 

Ledamot    Ledamot  

(Kommunerna,Borås kommun)  (Arbetsförmedlingen)     
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Årsmöte 2019-05-21 
 

Förslag till dagordning 
 

1.    Mötet öppnas 

2.    Upprop och fastställande av röstlängd 

3.    Fastställande av dagordning 

4.    Val av mötesordförande 

5.    Val av mötessekreterare 

6.  Val av två personer att jämte mötesordföranden justera 
dagens protokoll 

7.    Fråga om mötets behöriga utlysande 

8.  Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse 2018 
samt balans- och resultaträkning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

11. Ändring av medlemsavgifter 

12. Fyllnadsval av ledamöter till styrelsen 

13. Val på ett år av föreningens ordförande   

14. Val av revisorer 

15. Val till valberedning 

16. Anmälan av budget och verksamhetsplan för 2019 

17. Övriga frågor  

18. Mötet avslutas  
 



       
 
 
 
 
Stadgar för den ideella föreningen Kommunforskning i Västsverige 
 

1. Föreningens namn är Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening. 
 

2. Föreningens syfte är att initiera, främja, planera och genomföra tillämpad forsk-
ning inom områdena för kommuners och landstings ekonomi, organisation, ledning 
och styrning. Vidare ska föreningen verka för aktiv spridning av forskningsresultat 
samt etablering av goda kontakter mellan forskare inom universitetet och politiker 
och tjänstemän i kommuner och landsting. 

 
3. Medlemskap i föreningen kan erhållas av kommuner, landsting, kommunalför-

bund, kommunförbund, regionförbund samt universitet och högskolor i Hallands 
och Västra Götalands län. 

 
4. Medlemskap tecknas för kalenderår och skall uppsägas för att upphöra. 

Uppsägningstiden är ett år. Uppsägs ej medlemskapet förlängs det med ett 
kalenderår i taget. Uppsägning skall ske skriftligen till föreningens ordförande. 

 
5. Föreningens styrelse består av 15 ledamöter. Styrelsen skall utses så att; 

 
åtta ledamöter är representanter från medlemskommunerna, varav en 
ledamot skall representera Göteborgs stad, 
  
en ledamot är representant från medlemmar som är kommunal-, region- och 
kommunförbund, 

 
  två ledamöter är representanter från medlemslandsting, och 
  

fyra ledamöter är representanter från medlemmar som är universitet och 
högskolor. 

 
 

6. Styrelsen väljs av föreningsstämman för en period av fyra år. Mandattiden är från 
den stämma som följer på ordinarie val till kommunfullmäktige till den stämma 
som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Förenings-
stämman utser styrelseordförande för ett år. Föreningsstämman utser två revisorer 
och valberedning bestående av tre ledamöter för samma mandatperiod som gäller 
för styrelsens ledamöter. 

 



7. Medlemsavgiften fastställs vid varje ordinarie föreningsstämma efter förslag från 
styrelsen. 

 
8. Kallelse till föreningsstämma och extrastämma sker genom brev till medlemmarna. 

Kallelse till extrastämma beslutas av styrelsen eller då 1/3 av medlemmarna så be-
gär. Kallelse skall vara utsänd tre veckor före stämman. 

 
9. Föreningens stadgar kan ändras med enkel majoritet på två på varandra följande 

möten varav ett ska vara ordinarie föreningsstämma. 
 

10. Medlemsavgiften erläggs mot faktura senast den 15 februari verksamhetsåret. 
 

11. Styrelsens säte är Göteborg. 
 

12. Styrelsen utser firmatecknare. 
 

13. Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter uppgår till minst ½. Beslut 
inom styrelsen sker med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden ut-
slagsröst. 

 
14. Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

 
15. Föreningsstämma genomförs senast före maj månads utgång året efter det aktuella 

verksamhetsåret. Senast tre veckor före föreningsstämman ska reviderad verksam-
hetsberättelse föreligga. 

 
16. Vid en upplösning ska föreningens medel användas före i punkt 2 angivna syften. 
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Verksamhetsberättelse 2018    

2018 har varit ett mycket lyckosamt år för KFi med hög aktivitet både vad gäller forskning och 

seminarier. En del av verksamheten är årligen återkommande medan forskningsprojektens ansats 

och innehåll vanligtvis varierar mellan olika verksamhetsår. 2018 innebar exempelvis att två 

delprojekt inom ramen för det övergripande Lokom-programmet påbörjades. 

 

 

Forskningsområden 

För att upprätthålla en kontinuitet över tid och därigenom skapa förutsättningar för utveckling av 

fördjupade kunskaper är KFi:s verksamhet organiserad i sju forskningsområden; redovisning, 

organisering, styrning, ledarskap, hälso- och sjukvård, granskning och upphandling samt strategisk 

innovation och utveckling. Inom forskningsområdena initieras och genomförs forskningsprojekt samt 

förmedlas relevanta forskningsresultat till KFi:s avnämare via seminarier och rapporter.   

 

 

Forskningsprojekt 

Avrapporterade projekt 

Under 2018 har ett antal forskningsprojekt av varierande omfattning genomförts. Kostnad för 

utkontraktering. Projektet handlade om vad vi egentligen vet om kostnaderna för utkontraktering 

och en kartläggning gjordes av vilket priset för marknaden blir. Studien är avrapporterad i KFi-rapport 

145. Kunskapsöversikt: vad vet vi om samarbete för produktivitet. Projektet har utmynnat i en 

litteraturgenomgång om vad som finns skrivet på temat inter-organisatoriskt samarbete med fokus 

på samordningsformen gemensam nämnd. Litteraturgenomgången utgör KFi-rapport 146. 

Tilläggsupplysningar. Samtliga svenska kommuners årsredovisningar har gåtts igenom med fokus på 

deras tilläggsupplysningar. Projektet är avrapporterat i KFi-rapport 147. Tillförlitlighet i 

Räkenskapssammandraget. Projektet var ett led i att hjälpa Riksrevisionen i sin granskning av 

tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget och är avrapporterat i KFi-rapport 148. Post-NPM, vad är 

det? I projektet gjordes en litteraturöversikt över fyra starka trender inom ramen för post-NPM. 

Resultatet presenteras i KFi-rapport 149. Gemensam nämnd i Herrljunga/Vårgårda. Här undersöktes 

aktörers uppfattningar kring samverkan med fokus på vilka effekter den gett. Projektet är 

avrapporterat i U-rapport 100. Sociala investeringar 2 – styrning av projekt. Här låg fokus på sociala 
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investeringar inom Västra Götalandsregionen och de styrningsrelationer som skapas mellan olika 

aktörer. Projektet är avrapporterat i U-rapport 101.  

 

Pågående projekt 

Intraprenad i skolan i Kungsbacka. I detta projekt följs arbetet i Kungsbacka kommun under en 

fyraårsperiod för att se både syftet med och resultatet av intraprenaden. Stadens roll i 

innovationssamverkan. Studieobjekt är Göteborg stad och syftet är att se hur aktörerna befäster 

stadens innovationsprogram med handlingsplaner. Forskarstöd från KFi till utvecklingen av det 

systematiska kvalitetsarbetet vid Förskola  & Grundskola.  Projektet handlar om utveckla styrningen i 

Kungsbacka kommun och bidra till verksamhetsutvecklingen inom skolan. Värdebaserad vård? En 

kunskapsöversikt. Här undersöks vad lean är, vad vi vet om fenomenet och hur det spridit sig i 

Sverige. 

 

Lokalt kommunforskningsprogram 

Under 2017 initierades arbetet med att starta upp ett nytt lokalt kommunforskningsprogram 

(Lokom). Fokus i programmet ligger på samarbete i olika konstellationer och ett antal studier på mer 

avgränsade samarbetsfenomen kommer att genomföras. En viktig del i Lokom är kunskapsöverföring 

som ska ske genom både regelbundna seminarier och KFi-rapporter. Forskningsprogrammet bygger 

på ett aktivt deltagande och lärande mellan de medverkande parterna. Under 2018 har två mer 

omfattande projekt startats inom ramen för Lokom.  

I det ena – Samverkanslagen, en implementeringsstudie - fokuseras patientövergången från region till 

kommun som ett led i att följa upp den lagändring som skett där den så kallade 

betalningsansvarslagen ersatts med samverkanslagen (lag om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård). Fokus ligger på hur samverkan organiseras mellan sjukhus, primärvård och 

kommunal vård och omsorg. Intervjuer har genomförts med olika personalkategorier inom dessa 

organisationer och ett analysarbete pågår parallellt med ytterligare materialinsamling. I det andra 

projektet - Samarbete kring kvalitativt utförande - är det samverkan kring produktion av 

gemensamma servicetjänster mellan kommuner som står i fokus. Bakgrunden är att lösningen för att 

klara den framtida välfärdsproduktionen allt oftare pekas ut i form av olika samarbets- och 

samverkansformer. I forskningsprojektet är det olika sorters verksamhet som lön, miljö, 

räddningstjänst och avfallshantering som samverkan sker kring. Ett flertal olika kommuner i Bohuslän 
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är samarbetande parter i olika konstellationer. Ambitionen är att kunna bidra med kunskap som ger 

en välgrundad bild av kritiska frågor och som också kan peka ut konstruktiva lösningar.  

 

Seminarier 

KFi-dagen genomfördes traditionsenligt den 30 november på Hotel Gothia Towers. Under dagen 

presenterades aktuella resultat från forskare som ingår i KFi:s nätverk kompletterat med 

föredragningar från inbjudna forskare från andra miljöer. Centrala teman var nya alternativ för 

styrning och ledarskap, beröm som styrmedel samt demokratin efter valet. Den årligen 

återkommande Redovisningsdagen handlade om förutsättningar för god redovisningssed och vilken 

utveckling man kan förvänta sig av den  kommunala redovisningen framöver. Likaså gavs förklaringar 

till de variationer som föreligger mellan kommuner vad gäller den goda redovisningsseden. Det hölls 

också ett seminarium på temat förstelärarreformen som strategisk resurs. Under seminariet 

diskuterades vad en förstelärare är, hur rollen används i skolorna samt hur den kan bli en strategisk 

resurs och vilka konsekvenser detta skulle få.  

 

Ytterligare ett semianrium handlade om det offentliga som innovationsaktör. Fokus låg här på 

ledning och organisering av innovationer. På seminariet beskrevs, analyserases och 

problematiserades fenomenet innovationer. Det hölls också ett seminarium som handlade om 

kommuner, marknadsutnyttjande och effekter. Centrala frågeställningar här var hur man kan förstå 

marknadsutnyttjandet och dess effekter i en kommunal kontext samt vilka möjligheterna är att styra 

och utvärdera marknader. Inom ramen för Lokom har ett seminarium hållits med fokus på 

erfarenheter från praktiken med gemensam nämnd för stödverksamhet. På seminariet 

presenterades en kunskapsöversikt kring vad forskningen säger om kunskapsläget inom området. 

Diskussioner fördes också kring hur framgångsrika samarbeten skapas, vilka fallgroparna är och hur 

organisering och styrning kan möjiggöra framgångsrika samarbeten.  Antalet besökare på KFi-dagen 

och seminarierna uppgick sammantaget till cirka 250 personer.  

 

Den finansiella profilen 

Ett årligen återkommande projekt är den finansiella profilen. Den finansiella profilen är en modell 

som utvecklats inom ramen för KFi:s redovisningsforskning och därefter fått ett stort genomslag i 

praktiken. Modellen ger på ett översiktligt sätt möjligheter att jämföra den finansiella utvecklingen 

mellan olika kommuner i en utvald jämförelsegrupp. 2018 beställde 130 kommuner en finansiell 

profil från KFi. 
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Rapporter 

Under verksamhetsåret 2018 har totalt åtta forskningsrapporter publicerats, fördelat på två olika 

rapportserier. 

 

KFi-rapporter 

KFi-rapport 149. Post NPM, vad är det? Trender och empiriska iakttagelser kring alternativa idéer för 

den offentliga sektorn. Elin K. Funck och Tom S. Karlsson. ISBN: 978-91-87454-61-5. 

KFi-rapport 148. Resultatjustering i kommunsektorn. En studie av perioden 2012-2016. Pierre 

Donatella. ISBN: 978-91-87454-59-2. 

KFi-rapport 147. Tilläggsupplysningar av varierande kvalitet – en praxisundersökning. Magnus Thor 

och Pierre Donatella. ISBN: 978-91-87454-60-8.  

KFi-rapport 146. Vad vet vi om samarbete? En kunskapsöversikt om inter-organisatoriskt samarbete i 

offentlig sektor. Isabell Meltzer. ISBN: 978-91-87454-57-8. 

KFi-rapport 145. Marknadiseringens kostnader på kommunal nivå. Emma Ek Österberg och Isabell 

Meltzer. ISBN: 978-91-87454-56-1. 

KFi-rapport 144. NPM i svenska kommuner. Sven Siverbo. ISBN: 978-91-87454-55-4. 

 

U-rapporter 

U-rapport 101. Sociala investeringar – en uppföljning av relationer. Gustaf Kastberg och Christian 

Lagström ISBN: 978-91-87454-62-2. 

 

U-rapport 100. Samarbete genom gemensam nämnd - verksamhetsstödjande funktioner i Vårgårda 

och Herrljunga. Gustaf Kastberg, Isabell Meltzer och Viveka Nilsson. ISBN: 978-91-87454-58-5. 

 























Justering av medlemsavgifter Kommunforskning i Västsverige

Kommun 2015 2016 2017 2018 2019

Justering enligt PKV 3,0% 2,7%

1 - 10 000 inv

Bengtsfors 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Bollebygd 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Dals-Ed 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Essunga 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Färgelanda 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Grästorp 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Herrljunga 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Hjo 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Karlsborg 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Mellerud 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Sotenäs 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

Töreboda 10 000 10 400 10 680 11 000 11 297

10 001 - 15 000 inv

Götene 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Lilla Edet 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Lysekil 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Munkedal 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Strömstad 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Svenljunga 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Tanum 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Tibro 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Tidaholm 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Tjörn 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Tranemo 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Vårgårda 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Åmål 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

Öckerö 15 000 15 500 15 900 16 377 16 819

15 001 - 20 000 inv

Orust 20 000 20 700 21 250 21 888 22 478

Vara 20 000 20 700 21 250 21 888 22 478

20 001 - 30 000 inv

Ale 25 600 26 500 27 200 28 016 28 772

Mariestad 25 600 26 500 27 200 28 016 28 772

Stenungsund 25 600 26 500 27 200 28 016 28 772

Ulricehamn 25 600 26 500 27 200 28 016 28 772



30 001 - 50 000 inv

Alingsås 30 000 31 000 31 800 32 754 33 638

Falkenberg 30 000 31 000 31 800 32 754 33 638

Falköping 30 000 31 000 31 800 32 754 33 638

Härryda 30 000 31 000 31 800 32 754 33 638

Kungälv 30 000 31 000 31 800 32 754 33 638

Lerum 30 000 31 000 31 800 32 754 33 638

Lidköping 30 000 31 000 31 800 32 754 33 638

Mark* 0 0 0 32 754 33 638

Partille 30 000 31 000 31 800 32 754 33 638

Vänersborg 30 000 31 000 31 800 32 754 33 638

50 001 - 70 000 inv

Mölndal 40 000 41 400 42 500 43 775 44 957

Skövde 40 000 41 400 42 500 43 775 44 957

Trollhättan 40 000 41 400 42 500 43 775 44 957

Varberg 40 000 41 400 42 500 43 775 44 957

70 001 - 500 000 inv

Borås 44 400 46 000 47 200 48 616 49 929

Halmstad 44 400 46 000 47 200 48 616 49 929

Kungsbacka 44 400 46 000 47 200 48 616 49 929

> 500 000 inv

Göteborg 134 200 139 000 142 700 146 981 150 949

Övriga

GU Handels 38 100 39 500 40 500 41 715 42 841

Högskolan i Borås 38 100 39 500 40 500 41 715 42 841

VGR 241 000 249 500 256 200 263 886 271 011

VästKom 44 400 46 000 47 200 48 616 49 929

Totalt 1 531 400 1 585 300 1 626 960 1 708 523 1 754 653

* Ej medlem under en period



  Budget 2019 

 

 

   Medlemsavgifter 1 724 

   Ledning och administration -1 215 

   Lokaler -120 

   Forskning -1 005 

Resultat före projekt och seminarier -616 

   Forskningsprojekt mm 1 780 

   Finansiella profiler 1 500 

   Omkostnader projekt -2 624 

Resultat efter projekt 40 

   Deltagaravgifter seminarier 100 

   Omkostnader seminarier -140 

Resultat efter seminarier 0 

   Avskrivningar -5 

   Räntenetto 5 

Årets resultat 0 

 

 



 

 

Kommunforskning i Västsverige  

 

 

Verksamhetsplan 2019 

 

Utgångspunkter och mål 

2018 var på många sätt ett år då vi såg att de strategiska satsningar som gjorts under senare år 

började omsättas i praktik. En utmaning har varit att förnya och föryngra nätverket, en annan 

att proaktivt satsa på nya projekt. 2019 handlar mycket om att bedriva verksamhet inom ramen 

för de projekt som initierats.  

Det framstår som centralt att fortsätta stärka den långsiktiga kapaciteten genom att knyta fler 

personer till verksamheten. Under senare år har detta skett framgångsrikt genom att 

masterstudenter genom uppsatsspår, praktik och engagemang i projekt skapat en ett intresse för 

verksamheten. Ambitionen är att under 2019 fortsätta detta arbete.  

Under 2018 initierades två större forskningsprojekt inom ramen för Lokom-satsningen. 

Forskningsprojekten sker inom områdena: 

 

 

• Samarbete för kvalitativt utförande. Här står mellankommunalt samarbete i fokus kring 

drift av olika sorters verksamhet. Projektet som initerats löper under tre år och en 

doktorand finns knuten till projektet. Empiriska studier har initierats.  

 

• Samarbete för mobilisering kring utmaning. Här står samarbete och mobilisering för att 

skapa en bättre övergång för patienter mellan region och kommun i fokus. Projektet 

löper under tre år och engagerar flera medarbetare från KFi.  

 

Utöver satsningen på Lokom finns projekt som tidigare påbörjats och som kommer att fortsätta 

eller avslutas under 2019. Forskningssamverkan i Kungsbacka kommun kring organisation och 

styrning avslutas 2019. Forskningsprojekt kring intraprenader fortsätter som planerat under 

året. Projekt kring innovation och samverkan fortsätter också. Ett nytt projekt som är planerat 

gäller en kunskapsöversikt kring värdebaserad vård. Utöver de projekt som finns inplanerade 

är ambitionen att aktivt verka för initierande av nya. Den budget som lagts är balanserad, men 

efter ett flertal år med positivt resultat är nu ambitionen att snarare låta utfallet bli svagt negativt. 

Detta för att stimulera mer verksamhet och undvika att det väl tilltagna egna kapitalet växer 

ytterligare med de negativa skatteefekter som följer.   



 Protokoll 2/2019                  
 Styrelsesammanträde  
 Sammanträdesdag 
 2019-03-06 kl. 16.30 – 20.00 
 
 

 
STYRELSESAMMANTRÄDE 
 

Plats:  Seniorcenter 
  
Närvarande  Kurt Eliasson, ordf. 
Ordinarie  Rune Andersson  
  Leif Grahn 

Inga-Lill Johansson  
Roland Steinick    

 
Suppleanter  Malin Ahlberg 

Leif Olsson 
Bo-Göran Persson  från 17.15 

  Stig Standar 
     
Tjänsteman  Elisabeth Stenson, VD 
 
Övrig närvarande Mikael Henrysson 
 
Frånvarande  Lena Hunt Viberg 

 
   
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
§ 2 Tjänstgörande ledamöter 
Ordinarie ledamöter närvarande. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Inga-Lill Johansson.    
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning godkändes med följande tillägg:  

a) Remiss ”Borås stads riktlinjer för bostadsförsörjning”. 
b) Brev från hyresgäst, Alingsåsvägen 1. 

 
§ 5 Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 6 Ekonomi  
 
Årsredovisning 2018    Bil. 1. 
VD föredrog bolagets årsredovisning, som visar på ett resultat på 1 502 085 kr. Styrelsen beslöt att 
godkänna årsredovisningen samt att årets resultat ska överföras i ny räkning. 
 
Hyresförhandlingar 2019 
Hyresförhandlingar för 2019-04-01 – 2020-03-31 hölls 2019-02-05. Utfallet blev 2,2%. 
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§ 7 Förvaltningsfrågor 
 

a) Magasinet 
Återgång av köpet av Magasinet pågår.  

 
b) Ekvägen 2 
VD rapporterade att en värdering av Ekvägen 2 har gjorts. Dagsvärdet är ca 3,5 mkr. (2,3 mkr 
2013). Kalkylen för objektet visar att en investering på ca 4 000 tkr skulle vara lönsam över tid. 
Frågan hänsköts till den nya styrelsen. 

 
§ 8  Nybyggnation - Moränv 3 a – d 
VD rapporterade att byggnationen nu är i sitt slutskede och att inflyttning sker från 2019-03-13. 
Uthyrning av de sista lägenheterna pågår. Slutbesiktning genomfördes 2019-02-28 – 03-01. 
 
§ 10 Övriga frågor 
 

a) Motion ”Borås stads riktlinjer för bostadsförsörjning” 
Svar på remiss från Borås stad angående ”Borås stads riktlinjer för bostadsförsörjning” 
diskuterades. Beslöts uppdra åt VD att skriva ett svar där styrelsen tillstyrker förslaget.  

 
b) Brev från hyresgäst    Bilaga 2. 

Styrelsen har erhållit ett brev från Tage Axelsson, Alingsåsvägen 1, med synpunkter på 
skötsel och städning utanför fastigheten. (Bil 2) Uppdrogs åt VD att kontakta honom. 

 
c) Räveskalla 1:438 

Bolaget har fått ett erbjudande från Hus-Arvid om köp av deras nyproduktion på Räveskalla 
1:438 i Sjömarken. Frågan diskuterades och styrelsen beslöt meddela dem att vi inte är 
intresserade av det föreslagna konceptet. 

 
d) Årsstämma 2019-04-03 

VD informerade om att bolagets årsstämma ska hållas under bolagsdagen för samtliga 
kommunala bolag 2019-04-03. Samtliga ordinarie ledamöter är inbjudna. 

 
§ 11 Nästa möte 
Nästa möte hålls onsdag 2019-04-16 kl 12.00. Starten sker med lunch på pizzerian i Sandared. Sedan 
görs en rundtur i företagets fastighetsbestånd. Därefter genomförs ett styrelsemöte i Seniorcenter 
på Alingsåsvägen 1. 
 
§ 12 Avslutning 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet 
 
 
Elisabeth Stenson 
Sekreterare  
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Justeras 
 
 
Kurt Eliasson   Inga-Lill Johansson 
Ordförande   Justerare 
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Organ Ägarsamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 

dag Fredag 15 mars 2019, klockan 14.30 – 16.00,  

Plats Borås, Lagercrantz plats 5, Hüttner på Mässen 

 

Beslutande 
Sofia Lantz, Försäkringskassan 

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen 

Maria Nilsson, Västra Götalandsregionen  

Ingegerd Eriksson, Borås stad (Stadsledningskontoret) 
Eva Larsson (C) Herrljunga kommun 

Leif Sternfeldt (C), Marks kommun     

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Lena Eksberg (S),Tranemo kommun  

Roland Karlsson (C), Ulricehamns kommun  

  

Övriga styrelse- och medlemsrepresentanter 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Lars Hermansson, Försäkringskassan  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun 

 

Övriga  
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

Anna Holmgren, Biträdande regionansvarig Svenska ESF-rådet (§1-3) 
 

Omfattning 

§§ 1-10 
  

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Roland Karlsson  
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§§ Ärenden  

                     
  

1 

 

Mötet öppnas 

 

Styrelsens ordförande Cecilia Andersson hälsar alla välkomna och samtliga 

närvarande presenterar sig. 

 

 

2 

 

Val av justerare 

 

Roland Karlsson väljs att justera protokollet 

  

 

3 

 

Dialog om behov utifrån perspektiven hållbart arbetsliv och psykisk hälsa 

 

Anna Holmgren från ESF-rådet ger kort information om kommande utlysningar och 

efterfrågar parternas behov.  

 

Styrning sker från förbundets sida till parternas behov relativt programområde 1 och 

projekt Positiv Rörelse. Flera av kommunerna gör egna satsningar för att stärka 

hållbarhet i arbetsliv och öka psykisk hälsa bland sina medarbetare.  

 

Ett fåtal medskick görs till ESF angående kommande utlysningar. Anses viktigt att 

även arbeta förebyggande istället för enbart rehabiliterande. Attityder kring yrken 

och förhållanden på arbetsplatser nämns som en stor påverkanskraft.  

  

 

4 

 

Rapport/sammanfattning från det gångna året 

 

Årsredovisningen är fastställd och skickad till samtliga ägare med 

revisionsberättelse. Förbundschef Anna Fagefors ger kort återblick över föregående 

verksamhetsår.  

 

Medlemmarna tar del av informationen. 

 

 

5 

 

Behovs-analys, individperspektiv 
 

Diskussion om behovsgrupper, inriktningsönskemål eller prioriteringar från respektive 

medlem för att tillgodose direkt individinriktade aktiviteter.  

 

Arbetsförmedlingen lyfter fram behovet av ”tröskelsänkande” insatser. 

Det finns ett digitalt utanförskap. Arbetsträning ar viktigt, men även digital utveckling 

för att målgrupperna ska kunna nyttja myndigheternas ordinarie insatser. 

Viktigt att kunna möta individens behov. 

 

Styrelsen tar del av önskemålen och har dem med till styrelsens fortsatta arbete    
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6 

 

Behovs-analys, övriga strukturella perspektiv 
 

Kompetensutveckling för parternas egna anställda, samverkansrutiner mm som inte lyfts 

under punkt tre. 

 

Arbetsförmedlingen önskar en digital struktur för att underlätta samverkan i team etc. 

Marks kommun nämner samverkan med vuxenutbildning som aktuellt för de som 

arbetar med förbundets målgrupp. Borås ser behov av För-Kramiverksamhet och 

efterfrågar om andra kommuner vill samverka kring konceptet. 

Försäkringskassan uppmanar till att lyfta blicken framåt. Vad kan komma att bli 

problem? Exempelvis är unga hemmasittare inte ett problem idag, men de riskerar att 

hamna i långvarigt utanförskap och belasta myndigheterna om inget görs. 

 

Styrelsen tar del av önskemålen och har dem med till styrelsens fortsatta arbete    

  

 

7 

 

Gemensamt revisorsval 
 

Förbundsordning anger att kommunerna och Västra Götalandsregionen utser en 

gemensam revisor i samråd, men styr inte hur. Västra Götalandsregionen har hittills haft 

mandatet för Sjuhärad och flera andra förbund. (Försäkringskassans utser därtill 

gemensam statlig revisor tillsammans med Arbetsförmedlingen) 

Mötets representanter diskuterar förutsättningarna. 

 

Styrelsen föreslås besluta om en praxis som förtydligar hur revisorsvalet framgent ska 

samordnas för kommuner och region. Beslut expedieras till samtliga fullmäktiges 

valberedningar.  

 

Beslutas att den revisor som regionen utser ska framställas som formellt förslag till 

respektive medlem. 

 

 

8 

 

Inga övriga frågor. 

 

 

9 

 

Beslut om ambition framåt, (Nivå för äskande om statliga medel) 

 

Medlemmarna beslutar att äska om 10 miljoner kr från staten och beslutar att 

kommunerna och regionen tillsammans medfinansierar 10 miljoner kr för drift av 

Sjuhärads samordningsförbund år 2020. 

 

 

10 

 

Mötet avslutas 

 

 



 

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 
 

                                                         i samverkan med Sjuhärads kommuner:    
 

BOLLEBYGD    BORÅS    HERRLJUNGA    MARK    SVENLJUNGA    TRANEMO    ULRICEHAMN    VÅRGÅRDA 

___________________________________________________________________________ 

Österlånggatan 74 503 37 Borås  Telefon 033 – 430 10 09 

 

 

 

 
 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet från medlemssamråd för Sjuhärads samordningsförbund är justerat.  

Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt 

på Västra Götalandsregionens anslagstavla. 

 

  
 
 
Sammanträdesdatum: 2019-03-15 
 
Justeringsdatum:  2019-04-03 
 
Anslaget sätts upp:  2019-04-05 
 
Anslaget tas ned:  2019-04-30 
 
 
 
Protokollet finns tillgängligt på    
www.sjusam.se  
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, 
Österlånggatan 74, Borås. 
 
 
 
Sjuhärads Samordningsförbund 
 
 
Anna Fagefors 
Förbundschef  
 
anna.fagefors@sjusam.se  
 

 

 

   

http://www.sjusam.se/
mailto:anna.fagefors@sjusam.se
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-23 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00347 1.1.2.1 

 

Eva Andreasson 
Utvecklingsstrateg 
Handläggare 
033 353220 
 

Skolverket 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss avseende 

förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 

2010:32) om ansökan om riksidrottsgymnasium 

Skolverkets diarienr: 6.1.2-2019:525 

Beslut 

 
 Borås Stad tillstyrker föreslagen ändring av Skolverkets föreskrifter om ansökan 

om riksidrottsgymnasium. 

 

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad välkomnar effektivare handläggning av beslut gällande ansökan om 

anordnande av idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium och tillstyrker föreslagna 

ändringar av föreskrifterna.  

 

Remissen har behandlats som tjänstemannaremiss då det på grund av den korta 

remisstiden inte varit möjligt att behandla remissen i nämnd och 

Kommunstyrelse. 

 

 

Stadsledningskansliet 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef  

Eva Andreasson 

Utvecklingsstrateg 



 

 

Missiv  
  2019-03-28 

Dnr 6.1.2–2019:525   
1 (1) 

 
 
 

Skolverket 
Postadress: 106 20 Stockholm 
www.skolverket.se 

Remiss avseende förslag till ändring av Skolver-
kets föreskrifter (SKOLFS 2010:32) om ansökan 
om riksidrottsgymnasium 

 

Skolverket föreslår att Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:32) om ansökan om 
riksidrottsgymnasium ändras. Enligt nuvarande bestämmelser i föreskrifterna läm-
nas en kommuns ansökan om att få anordna idrottsutbildning vid riksidrottsgym-
nasium till Sveriges Riksidrottsförbund. Skolverket vill genom en ändring i före-
skrifterna reglera att en kommun som vill anordna idrottsutbildning vid riksidrotts-
gymnasium istället ska ansöka direkt till Skolverket via Skolverkets webbplats samt 
att Sveriges Riksidrottsförbunds förslag om var idrottsutbildning vid riksidrotts-
gymnasium ska få anordnas, och om hur många platser dessa utbildningar ska få 
omfatta, ska lämnas in till Skolverket senast den 1 juli året före beräknad start. 

Skolverket översänder härmed ovanstående förslag. Skolverket vill ge remissinstan-
serna möjlighet att yttra sig över förslagen. Eventuella synpunkter bör vara Skolver-
ket tillhanda senast den 25 april 2019. Skicka gärna svar som e-post till               
cecilia.hagemark@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolver-
kets diarienummer 6.1.2–2019:525. 

Vid eventuella frågor hänvisas till Cecilia Hågemark som nås på telefon 08-527 338 
33. 

På Skolverkets vägnar 
 
Anna Westerholm  
Avdelningschef 
Skolverket 

Bilagor 
Förslag till ändringsföreskrift  
Konsekvensutredning 
Sändlista 
 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-23 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr 2019- 00343 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 
 

Skolverket 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Förslag till 

ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex 

och samlevnad 

Skolverkets diarienr: 2018:01394 

Beslut 

Borås Stad tillstyrker remissen, med följande synpunkter: 

 De tre områdena hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke samt 

pornografi bör omnämnas explicit i läroplanerna för att öka likvärdigheten i 

undervisningen 

 Skolhuvudmännen bör kompenseras med nationella medel för ökade 

kostnader vid genomförandet  

 

Ärendet i sin helhet 

 Borås Stad ser gärna tydliga skrivningar om de tre områden, som regeringen pekat 

ut för Skolverket att särskilt beakta: frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, 

samtycke samt pornografi. Det här är också några av de områden som lärare 

uttrycker att de behöver mer kunskap om.  

 

De tre områdena hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke samt pornografi skulle 

kunna omnämnas explicit i läroplanerna för att öka likvärdigheten i undervisningen.  

Skolverket bör överväga om de tre områdena, om de inte förs in i läroplanerna, i 

stället ska omnämnas i kursplanerna. 

 

Skolverkets bedömning att föreslagna ändringar inte innebär ökade kostnader delas 

inte av Borås Stad.  Förändringarna kommer att kräva kompetensutveckling och 

för detta behöver tid avsättas. Kunskapsområdet rör i stort sett alla lärare och även 

övrig personal på skolorna, vilket innebär omfattande tidsbehov. Även om det 

erbjuds insatser via Skolverket medför detta ökade kostnader.  

Skolhuvudmännen bör därför kompenseras med nationella medel för ökade 

kostnader vid genomförandet  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Remissen har behandlats som tjänstemannaremiss då det på grund av den korta 

remisstiden inte varit möjligt att behandla remissen i nämnd och Kommunstyrelse. 

 

 

Stadsledningskansliet 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

Eva Andreasson 

Utvecklingsstrateg 

  

 



 

 

Missiv  

  2019-03-25 
2018:01394 

1 (1) 
 
 

Skolverket 
Postadress: 106 20 Stockholm 
www.skolverket.se 

Remiss avseende förslag till ändringar i läroplaner 
vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad 

 

• Läroplan för grundskolan (SKOLFS 2010:37) 

• Läroplan för grundsärskolan (SKOLFS 2010:255) 

• Läroplan för sameskolan (SKOLFS 2010:251) 

• Läroplan för specialskolan (SKOLFS 2010:250) 

• Läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) 

• Läroplan för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148) 

• Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) 

Statens Skolverk har av regeringen fått i uppdrag att analysera om och vid behov föreslå 
hur undervisningen i kunskapsområdet sex och samlevnad i ovanstående läroplaner bättre 
kan stödjas genom förtydliganden i läroplanerna för skolformerna. Uppdraget har genom-
förts med utgångspunkt i bland annat vad som framkommit i Skolinspektionens gransk-
ning av sex- och samlevnadsundervisning (dnr 2016:11445). Skolverket översänder härmed 
ovanstående förslag som berör grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymna-
sieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. Observera att Skolverket har 
valt att redovisa förslagen i underlag som även innehåller de förslag till ändringar avseende 
jämställdhet i de frivilliga skolformerna, som redovisades i december, men ännu inte beslu-
tats av regeringen. 

Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över förslagen och särskilt de 
förslag som är relevanta för remissinstansen. Eventuella synpunkter bör vara Skolverket 
tillhanda senast måndagen den 23 april 2019. Skicka gärna svar som e-post till             
remiss.sexosamlevnad@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets 
diarienummer 2018:01394. 

Vid eventuella frågor hänvisas till Ingrid Essegård: ingrid.essegard@skolverket.se. 

På Skolverkets vägnar 
 
Anna Westerholm  
Avdelningschef 
Skolverket 

Bilagor 
Läroplaner med förslag till ändringar 
Konsekvensutredning 
Sändlista
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501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
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boras.se 
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1(1) 
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2019-05-02 
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033 353220 
 

Skolverket 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss avseende 

förslag på ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 

2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom 

skolväsendet m.m.  

Skolverkets diarie nr: 6.1.2-2019:476 

Beslut 

Borås Stad tillstyrker remissen.   

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har tagit del av förslagen på ändringar i Skolverkets föreskrifter 

(SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet 

och tillstyrker remissen.   

 

Remissen har behandlats som tjänstemannaremiss då det på grund av den korta 

remisstiden inte varit möjligt att behandla remissen i nämnd och Kommunstyrelse. 
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SKOLFS 

 
  

2019-04-05 
1 (25) 

Dnr 6.1-2-2019:476 

 

Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om 
uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.; 

beslutade den dd mm år.  

 
Med stöd av 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för 

huvudmännen inom skolväsendet m.m. föreskriver Skolverket att 2 och 3 §§ i 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från 
huvudmännen inom skolväsendet m.m. samt bilagorna 1–7, 9, 10, 12 och 15 till 
föreskrifterna ska ha följande lydelse. 

 
2 §1   Huvudmän för utbildning och annan verksamhet ska lämna uppgifter per 
skol- eller verksamhetsform och med vissa undantag per skolenhet eller 
motsvarande enligt vad som föreskrivs i nedan angivna bilagor (1–14). 

3 §2   Uppgifterna ska lämnas enligt de definitioner som följer av skollagen 
(2010:800) och bilaga 15. 

Bilaga 1 

Uppgifter om skolenheter, förskoleenheter och pedagogisk omsorg 

Bilaga 2 

Uppgifter om förskolan 

Bilaga 3 

Uppgifter om förskoleklassen 

Bilaga 4 

Uppgifter om grundskolan 

Bilaga 5 

Uppgifter om grundsärskolan 

Bilaga 6 

Uppgifter om specialskolan 

Bilaga 7 

Uppgifter om sameskolan 

Bilaga 8 

Uppgifter om fritidshemmet 

Bilaga 9 

                                                 
1 Senaste lydelse SKOLFS 2017:78. Ändringen innebär att andra stycket utgår.  
2 Senaste lydelse SKOLFS 2016:65. 
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Uppgifter om gymnasieskolan 

Bilaga 10 

Uppgifter om gymnasiesärskolan 

Bilaga 11 

Uppgifter om svenska utlandsskolor 

Bilaga 12 

Uppgifter om kommunal vuxenutbildning  

Bilaga 13 

Uppgifter om särskild utbildning för vuxna 

Bilaga 14 

Uppgifter om annan pedagogisk verksamhet 

Bilaga 15 

Definitioner 

____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2019. 

2. Bestämmelserna i sin nya lydelse ska tillämpas första gången på 
uppgiftsinsamling som sker efter den 15 juli 2019. Bestämmelserna i 
bilaga 12 och 15 i fråga om kursdeltagare och nationella prov i sin nya 
lydelse ska dock tillämpas första gången på uppgiftsinsamling som avser 
perioden 1 januari 2020 – 30 juni 2020. 

 
 
På Skolverkets vägnar 
 
 
GENERALDIREKTÖREN 

Föredragande 
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Bilaga 13 

Uppgifter om skolenheter, förskoleenheter och pedagogisk omsorg 

Tid som  
uppgifterna  
ska avse 

Senaste dag  
för 
inlämning  
av uppgifter 

Uppgifter 

Tidplan 
Kommande 
läsår 

 
14 juni 

 
Uppgifter om skolenhet 

15 okt. 1 sep. Uppgifter om förskoleenheter och 
pedagogisk omsorg 

UPPGIFTER OM SKOLENHET 

 
 
Kommande 
läsår 

 
 
14 juni 

Skolform/-er som bedrivs på 
skolenheten 

Skolenhetens namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress, 
webbadress, rektors namn, 
huvudmannens namn och 
organisationsnummer, fristående 
skolenheters inriktning, 
skolformer, årskurser för 
skolenheter med grundskola eller 
grundsärskola samt program för 
skolenheter med gymnasieskola. 

UPPGIFTER OM FÖRSKOLEENHETER OCH 
PEDAGOGISK OMSORG 

15 okt. 1 sep. Enhetens namn, adress, 
postnummer, postort och 
kommun. Huvudmannens namn 
och organisationsnummer. 

 

                                                 
3 Senaste lydelse SKOLFS 2016:65. 



SKOLFS SKOLVERKET 

4 (25)  

 
 

Bilaga 24 

Uppgifter om förskolan 

Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

PERSONAL 

15 okt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För varje anställd som arbetar med 
barn samt rektor: 

Personnummer eller motsvarande, 
namn, typ av tjänst (förskollärare, 
resurs/stödpersonal, rektor), typ av 
anställning (tillsvidareanställd 
eller visstidsanställd), 
tjänstgöringens omfattning, 
tjänstledighet, rektors 
tjänstgöringsomfattning i arbete 
med barn. 

Verksamhetsform.  

Förskoleenhetens namn, 
förskoleenhetskod, gatuadress, 
driftsform för fristående förskolor, 
waldorf eller ej. 

Huvudmannens namn och 
organisationsnummer. 

 

INTÄKTER/KOSTNADER 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

                                                 
4 Senaste lydelse SKOLFS 2016:65.  



SKOLVERKET SKOLFS 

 5 (25) 
 

 
 

Bilaga 35 

Uppgifter om förskoleklassen 

Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

ELEVER 

15 okt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vecka 
då 15 okt. 
infaller 

1 nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 nov. 

För alla elever:  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet och klass, i 
förekommande fall om eleven har 
annat modersmål än svenska samt 
om eleven får möjlighet att 
utveckla annat modersmål än 
svenska.  

Antal elever med annat modersmål 
än svenska med uppdelning på 
språk och kön.  

Antal elever som får möjlighet att 
utveckla modersmålet med 
uppdelning på språk och kön.  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet samt beslut om 
åtgärdsprogram. 

PERSONAL 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

 

                                                 
5 Senaste lydelse SKOLFS 2016:65.  
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Bilaga 46 

Uppgifter om grundskolan 

Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ELEVER 

15 okt. 

 

 

 

 

Den vecka 
då 15 okt. 
infaller 

 

 

 

15 okt. 

1 nov. 

 

 

 

 

1 nov. 

 

 

 

 

1 nov. 

För alla elever:  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, årskurs, klass, språkval 
och i förekommande fall moderna 
språk inom elevens val. 

 

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, beslut om 
åtgärdsprogram, får särskilt stöd 
enskilt eller i särskild 
undervisningsgrupp, anpassad 
studiegång, studiehandledning på 
modersmål. 

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, om eleven är berättigad 
till modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i 
modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i undervisning i 
svenska som andraspråk. 

Antal elever som är berättigade till 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk, kön och 
årskurs.  
 
Antal elever som deltar i 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk, kön och 
årskurs samt efter om 

                                                 
6 Senaste lydelse SKOLFS 2017:78. Ändringen innebär bl.a. att uppgift om antal elever som 
deltar i undervisning i svenska som andraspråk med uppdelning på kön och årskurs utgår.  
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undervisningen anordnas innanför 
eller utanför den garanterade 
undervisningstiden. 

Antal barn som fullgör skolplikten 
på annat sätt än som anges i 
skollagen. 

PERSONAL 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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Bilaga 57 

Uppgifter om grundsärskolan 

Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

ELEVER 

15 okt. 

 

 

 

 

Den vecka 
då 15 okt. 
infaller 

 

 

 

15 okt. 

1 nov. 

 

 

 

 

1 nov. 

 

 

 

 

1 nov. 

För alla elever:  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, årskurs, klass och, i 
förekommande fall, inriktning 
träningsskola samt integrering i 
annan skolform. 

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, beslut om 
åtgärdsprogram, får särskilt stöd 
enskilt eller i särskild 
undervisningsgrupp, anpassad 
studiegång, studiehandledning på 
modersmål.  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, om eleven är berättigad 
till modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i 
modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i undervisning i 
svenska som andraspråk. 

Antal elever som är berättigade till 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk, kön och 
årskurs.  

                                                 
7 Senaste lydelse SKOLFS 2016:65. Ändringen innebär bl.a. att följande uppgifter utgår: antal 
elever med uppdelning på kön, ålder, årskurs, inriktning träningsskola och hemkommun, antal 
klasser per skolenhet,  antal elever som deltar i undervisning i svenska som andraspråk med 
uppdelning på kön och årskurs,  antal elever som har beslut om åtgärdsprogram med uppdelning 
på kön och årskurs, antal elever som får särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp 
med uppdelning på kön och årskurs, antal elever med anpassad studiegång med uppdelning på 
kön och årskurs  samt antal elever som får studiehandledning på sitt modersmål med uppdelning 
på kön och årskurs.  
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Antal elever som deltar i 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk, kön och 
årskurs samt efter om 
undervisningen anordnas innanför 
eller utanför den garanterade 
undervisningstiden.  

 

PERSONAL 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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Bilaga 68 

Uppgifter om specialskolan 

Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

ELEVER 

15 okt. 

 

 

 

 

Den vecka 
då 15 okt. 
infaller 

 

 

 

15 okt. 

1 nov. 

 

 

 

 

1 nov. 

 

 

 

 

1 nov. 

För alla elever:  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, årskurs, klass, 
boendeform och i förekommande 
fall om eleven läser enligt 
grundsärskolans kursplan.  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, beslut om 
åtgärdsprogram, får särskilt stöd 
enskilt eller i särskild 
undervisningsgrupp, anpassad 
studiegång, studiehandledning på 
modersmål.  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, om eleven är berättigad 
till modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i 
modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i undervisning i 
svenska som andraspråk. 

Antal elever som är berättigade till 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk, kön och 
årskurs.  

                                                 
8 Senaste lydelse SKOLFS 2016:65. Ändringen innebär bl.a. att följande uppgifter utgår: antal 
elever i varje skolenhet med uppdelning på kön, ålder, årskurs, hemkommun samt boendeform, 
antal elever per undervisningsgrupp, antal elever som läser enligt grundsärskolans kursplan med 
uppdelning på kön, antal elever som har beslut om åtgärdsprogram med uppdelning på kön och 
årskurs, antal elever som får särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp med 
uppdelning på kön och årskurs, antal elever med anpassad studiegång med uppdelning på kön 
och årskurs, antal elever som får studiehandledning på sitt modersmål med uppdelning på kön 
och årskurs. 
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Antal elever som deltar i 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk, kön och 
årskurs.  

 

PERSONAL 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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Bilaga 79 

Uppgifter om sameskolan 

Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

ELEVER 

15 okt. 

 

 

 

 

Den vecka 
då 15 okt. 
infaller 

 

 

 

15 okt. 

1 nov. 

 

 

 

 

1 nov. 

 

 

 

 

1 nov. 

För alla elever:  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, årskurs, klass, språkval 
och i förekommande fall moderna 
språk inom elevens val. 

 

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, beslut om 
åtgärdsprogram, får särskilt stöd 
enskilt eller i särskild 
undervisningsgrupp, anpassad 
studiegång, studiehandledning på 
modersmål.  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, om eleven är berättigad 
till modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i 
modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i undervisning i 
svenska som andraspråk. 

Antal elever som är berättigade till 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk, kön och 
årskurs.  

                                                 
9 Senaste lydelse SKOLFS 2016:65. Ändringen innebär bl.a. att följande uppgifter utgår: antal 
elever med uppdelning på kön, ålder och årskurs, antal elever uppdelat på språkval och i 
förekommande fall moderna språk inom elevens val samt kön och årskurs, antal elever som 
deltar i undervisning i svenska som andraspråk med uppdelning på kön och årskurs, antal elever 
som har beslut om åtgärdsprogram med uppdelning på kön och årskurs, antal elever som får 
särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp med uppdelning på kön och årskurs, 
antal elever med anpassad studiegång med uppdelning på kön och årskurs, antal elever som får 
studiehandledning på sitt modersmål med uppdelning på kön och årskurs. 
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Antal elever som deltar i 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk, kön och 
årskurs samt efter om 
undervisningen anordnas innanför 
eller utanför den garanterade 
undervisningstiden.  

 

PERSONAL 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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Bilaga 910 

Uppgifter om gymnasieskolan 

Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

NATIONELLA PROV 

Föregående 
termin 

28 jan. 
18 juni 

För samtliga elever i 
gymnasieskolan som är aktuella 
för de nationella prov som ska 
användas enligt 
gymnasieförordningen 
(2010:2039):   

Skolenhet, kurs, studievägskod, 
provtillfälle, personnummer eller 
motsvarande, om provet/delprovet 
är ordinarie prov eller 
ersättningsprov eller prov från 
tidigare terminer. 
 
Betyg på delprov. Sammanvägt 
betyg på provet. Betyg på kursen 
eller preliminärt betyg på kursen. 

SÖKANDE 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

 

                                                 
10 Senaste lydelse SKOLFS 2017:78. Ändringen innebär bl.a. att uppgifter om kursens 
undervisningsgrupp, årskurs, antal timmar kursen omfattar, antal timmar kursen varat före 
provtillfället samt antal terminer kursen varar utgår. 
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Bilaga 1011 

Uppgifter om gymnasiesärskolan 

Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

ELEVER 

15 okt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För varje elev:  

Personnummer eller motsvarande, 
skolenhet, årskurs, klass och 
studievägskod, integrerad 
undervisning, om eleven är 
berättigad till 
modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i 
modersmålsundervisning, om 
eleven deltar i svenska som 
andraspråk.   

Antal elever som är berättigade till 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk och kön.  

Antal elever som deltar i 
modersmålsundervisning med 
uppdelning på språk och kön.  

Antal elever som deltar i 
undervisning i svenska som 
andraspråk med uppdelning på 
modersmål och kön.  

 

PERSONAL 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

                                                 
11 Senaste lydelse SKOLFS 2016:65. Ändringen innebär bl.a. att följande uppgifter utgår: antal 
elever med uppdelning på skolenhet och hemkommun, antal elever med uppdelning på kön, 
ålder, årskurs, program, antal män och kvinnor på nationella samt individuella program uppdelat 
på integrerad och inte integrerad undervisning. 
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Bilaga 1212 

Uppgifter om kommunal vuxenutbildning 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 

Tid som  
uppgifterna  
ska avse 

Senaste dag  
för 
inlämning  
av uppgifter 

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

PERSONAL 

Den vecka då  
15 okt. 
infaller 

1 nov. För av kommunen anställd 
personal: 

För varje lärare och all personal 
som bedriver egen 
undervisning, för studie- och 
yrkesvägledare, rektor och 
skolledare samt för annan 
pedagogisk personal som inte 
har undervisning i sin tjänst: 

Personnummer eller 
motsvarande, befattning för 
lärare, skolenhetstillhörighet, 
anordnarens 
organisationsnummer, 
tjänstgöringens omfattning per 
personalkategori, eventuell hel 
tjänstledighet, anställningsslag 
(anställning med eller utan 
tidsbegränsning), nivå och 
tjänstgöringsomfattning per 
undervisningsämne. 

   

                                                 
12 Senaste lydelse SKOLFS 2017:78. Bilagan fick sin nuvarande beckning genom SKOLFS 
2016:65. Ändringen innebär bl.a. att uppgift om kön och hemkommun när det gäller 
kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare utgår.  
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Tid som  
uppgifterna  
ska avse 

Senaste dag  
för 
inlämning  
av uppgifter 

Uppgifter 

  För personal anställd av annan 
anordnare än kommun eller 
landsting: 

För varje lärare: 

Personnummer eller 
motsvarande, anordnare, 
anordnarens 
organisationsnummer, nivå och 
undervisningsämne. 

INTÄKTER / KOSTNADER 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

KURSDELTAGARE 

Föregående 
1 juli–31 dec. 
resp. 
1 jan.–30 juni 

15 feb. 
 
resp. 
15 sep. 

För varje kursdeltagare: 

Personnummer eller 
motsvarande, kurs, 
dagtid/kvällstid/distansundervis
ning eller annan flexibel 
undervisning, datum för 
kursstart, kursslut och 
eventuellt kursavbrott, 
eventuellt statsbidrag, antal 
verksamhetspoäng på kursen 
(totalt och för aktuellt halvår), 
sammanhållen yrkesutbildning, 
anordnare, anordnarens 
organisationsnummer, eventuell 
prövning eller validering, 
eventuellt avbrott samt betyg på 
avslutad kurs. 
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Tid som  
uppgifterna  
ska avse 

Senaste dag  
för 
inlämning  
av uppgifter 

Uppgifter 

 

NATIONELLA PROV 

Föregående 
1 juli–31 dec. 
resp. 
1 jan.–30 juni 

15 feb. 
 
resp. 
15 sep. 

För kursdeltagare som 
genomfört ett nationellt prov:  

Personnummer eller 
motsvarande, kurs, provversion, 
provdatum, betyg på delprov, 
sammanvägt betyg på provet, 
vald skriftlig uppgift, 
anordnarens 
organisationsnummer. 

 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

PERSONAL 

Den vecka 
då  
15 okt. 
infaller 

1 nov. För av kommunen anställd 
personal: 

För varje lärare, för studie- och 
yrkesvägledare samt rektor och 
annan skolledare: 

Personnummer eller motsvarande, 
befattning, skol-
/skolenhetstillhörighet, 
anordnarens 
organisationsnummer, 
tjänstgöringens omfattning 
fördelad på skolform, eventuell 
hel tjänstledighet samt 
anställningsslag (anställning med 
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Tid som  
uppgifterna 
ska avse 

Senaste dag 
för 
inlämning  
av uppgifter

Uppgifter 

eller utan tidsbegränsning). 

För personal anställd av annan 
anordnare än kommun eller 
landsting: 

För varje lärare: 

Personnummer eller motsvarande, 
anordnare, anordnarens 
organisationsnummer. 

INTÄKTER / KOSTNADER 

Föregående 
kalenderår 

31 mars Summa intäkter/kostnader. 

Kostnader för: 

Köp av kursplatser från annan 
utbildningsanordnare. 

KURSDELTAGARE 

Föregående 
1 juli–31 
dec. 
resp. 
1 jan.–30 
juni 

15 feb. 
 
resp. 
15 sep. 

För varje kursdeltagare: 

Namn, personnummer eller 
motsvarande, studieväg och kurs i 
sfi, modersmål, 
utbildningsbakgrund, deltagande i 
läs- och skrivinlärning, 
distansundervisning, tidpunkt för 
kursstart (för varje påbörjad kurs), 
tidpunkt för ev. kursslut (för varje 
kurs), orsak till kursslut (för varje 
kurs), betyg på kursen, elevtimmar 
på kursen, anordnare anordnarens 
organisationsnummer. 
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NATIONELLA PROV 

Föregående 
1 juli–31 
dec. 
resp. 
1 jan.–30 
juni 

15 feb. 
 
resp. 
15 sep. 

För kursdeltagare som genomfört 
ett nationellt prov:  

Namn, personnummer eller 
motsvarande, provversion, 
provdatum, betyg Läs, betyg Hör, 
betyg Skriv, betyg Tal, 
sammanvägt provbetyg, 
anordnarens 
organisationsnummer. 
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Bilaga 1513 

Definitioner 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 

Huvudmannen (kommunen eller landstinget) ansvarar för att uppgifter lämnas 
om de kursdeltagare som deltar i huvudmannens kurser. 

Uppgifter ska lämnas i tillämpliga delar även om utbildningen anordnas av 
annan anordnare. Hemkommunen, dvs. den kommun där eleven är folkbokförd, 
ansvarar för att uppgifter lämnas om elever/kursdeltagare som läser inom 
kommunal vuxenutbildning med annan anordnare än kommun eller landsting 
om hemkommunen upphandlat utbildningen. 
Kursdeltagare Den som någon gång under halvåret 

deltagit i kurs i kommunal 
vuxenutbildning. Även de som endast 
deltagit i prövning och validering ska 
medtas i redovisningarna. 

Förtydligande 

Elev som deltar i flera kurser räknas som 
kursdeltagare i var och en av kurserna. 

Anordnare För varje kursdeltagare anges om kursen 
har 

– kommunen som anordnare 

– landstinget som anordnare 

– studieförbund som anordnare  

– folkhögskola som anordnare  

– övriga anordnare än ovanstående. 

Anordnarens 
organisations-
nummer 

För varje kursdeltagare anges anordnarens 
organisationsnummer. 

Kurs Kurs ska anges med kurskod i enlighet 
med de av Skolverket publicerade 
anvisningarna. 

                                                 
13 Senaste lydelse genom SKOLFS 2016:65. Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 
SKOLFS 2016:65. 
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Sammanhållen 
yrkesutbildning 

Sammanhållen yrkesutbildning (s.k. 
yrkespaket) ska anges med koden för 
yrkespaket i enlighet med de av 
Skolverket publicerade anvisningarna. 

Datum för 
kursstart och 
kursslut 

År, månad och dag då kursen startade 
respektive kursslut då kursen 
avslutas/beräknas avslutas. För 
kursdeltagare som endast deltagit i 
prövning anges samma datum för kursstart 
och kursslut.  

Prövning Uppgifterna om prövning redovisas med 
uppdelning efter om prövningen föregåtts 
av en validering av kursen. 

Validering Validering ska anges med uppgift om en 
kurs som del eller helhet har validerats. 

Kurs på dagtid Kurs som påbörjas före kl. 18.00. 

Kurs på kvällstid Kurs som påbörjas kl. 18.00 eller senare. 

Statsbidrag Kursplatsen för kursdeltagaren är 
finansierad eller delfinansierad av 
statsbidrag. 

Verksamhets-
poäng 

Inom kommunal vuxenutbildning beräknas 
20 verksamhetspoäng för en veckas 
heltidsstudier. 

Inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå beräknas en 
verksamhetspoäng för varje 
gymnasiepoäng; en veckas heltidsstudier 
motsvarar i genomsnitt 20 gymnasiepoäng.

Antal 
verksamhets-
poäng i kurs 

Antal verksamhetspoäng för kursen som 
genomförts totalt och för aktuellt halvår. 
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Kursavbrott 

 

Med kursavbrott avses antingen att 
kursdeltagaren och skolan kommit överens 
om ett uppehåll fr.o.m. ett visst datum 
eller att kursdeltagaren varit frånvarande i 
mer än tre veckor i följd utan att det berott 
på sjukdom eller beviljad ledighet. Även 
andra orsaker till att kursen inte slutförts 
ska anges som avbrott. 

Datum för avbrott År, månad och dag då kursen avbröts. 

Resultat på  
nationella prov 

Resultaten på kursproven anges för proven 
i svenska/svenska som andraspråk och 
engelska som det betyg eleven erhållit på 
respektive delprov samt som ett 
sammanvägt provbetyg. För proven i 
matematik ska elevens sammanvägda 
provbetyg anges. 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 

Huvudmannen ansvarar för att uppgifter lämnas om de kursdeltagare som 
deltar i huvudmannens kurser. 

Uppgifter ska lämnas i tillämpliga delar även om utbildningen anordnas av 
annan anordnare. Hemkommunen, dvs. den kommun där eleven är folkbokförd, 
ansvarar för att uppgifter lämnas om elever/kursdeltagare som läser inom 
utbildning i svenska för invandrare med annan anordnare än kommun eller 
landsting om hemkommunen upphandlat utbildningen. 
Kursdeltagare Den som någon gång (minst en 

undervisningstimme) under halvåret 
deltagit i undervisning. 

Anordnarens 
organisations-
nummer 

För varje kursdeltagare anges anordnarens 
organisationsnummer. 

Studieväg Studieväg enligt Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2017:91) om kursplan för 
kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare: Studieväg 1, 2 eller 3. 

Utbildnings-
bakgrund 

Antal år i skola i hemlandet. 
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Distansunder-
visning 

Med distansundervisning avses att kursen 
har ett upplägg där deltagarna studerar på 
egen hand med handledning av läraren via 
exempelvis internet. I upplägget kan ingå 
aktiviteter, frivilliga eller obligatoriska, 
som utförs i anordnarens lokaler. 

Deltagande i läs-  
och 
skrivinlärning 

I kursplan för kommunal vuxenutbildning 
i svenska för invandrare anges att 
utbildningen i läs- och skrivinlärning 
vänder sig till personer utan tidigare 
utbildning och till personer som har kort 
utbildning och som inte är funktionellt 
litterata. Den vänder sig även till personer 
som är funktionellt litterata men inte 
behärskar det latinska alfabetet. Läs- och 
skrivinlärningen knyts inte till någon av 
kurserna A–D, utan utgör en egen del som 
kan läsas fristående eller kombineras med 
någon av kurserna. För elev som har 
deltagit i läs- och skrivinlärning någon 
gång under perioden ska detta anges. 

Tidpunkt för 
kursstart 

År, månad och dag då eleven påbörjat 
aktuell studieväg och kurs. 

Tidpunkt för 
kursslut 

År, månad och dag då kursdeltagare 
avslutat aktuell studieväg och kurs. 

Orsak till kursslut J = Kursdeltagaren har gjort prövning och 
efter det fått betyg på kursen. 

O = Kursdeltagaren har slutfört kursen och 
fått betyg på kursen. 

A = Kursdeltagaren har gjort ett 
studieuppehåll/avbrott på kursen. 

Avbrott/ 
studieuppehåll 

 

Med avbrott/studieuppehåll avses antingen 
att kursdeltagaren och skolan kommit 
överens om ett uppehåll fr.o.m. ett visst 
datum eller att kursdeltagaren varit 
frånvarande i mer än tre veckor utan att 
det berott på sjukdom eller beviljad 
ledighet. Även andra orsaker till att 
studierna inte slutförts ska anges som 
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avbrott. 

Elevtimmar Antal undervisningstimmar om 60 minuter 
under vilka kursdeltagaren varit 
närvarande på aktuell kurs under halvåret. 

Resultat på  
nationella prov 

Enligt 4 kap. 10 och 10 a §§ förordningen 
(2011:1108) om vuxenutbildning ska 
lärarna inom kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare använda nationella 
prov i slutet av kurserna B, C och D. 

Resultaten på proven anges med betyg på 
respektive färdighet och med ett 
sammanvägt provbetyg. Sammanvägt 
provbetyg anges om kursdeltagaren 
genomfört alla delprov. 

Provversion Provversion som har använts av 
kursdeltagaren. 

Provdatum År, månad och dag då kursdeltagaren 
genomfört provet. Har provet genomförts 
på flera dagar ska det datum anges då det 
sista delprovet gjordes. 

Betyg Läs Betyg i färdigheten läsförståelse. 

Betyg Hör Betyg i färdigheten hörförståelse. 

Betyg Skriv Betyg i färdigheten skriftlig produktion. 

Betyg Tal Betyg i färdigheten muntlig interaktion 
och produktion. 

Sammanvägt  
provbetyg 

Sammanvägt betyg för hela provet. 
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