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VERKSAMHETSBERÄTTELSE, FAMILJERÄTT I SAMVERKAN 
HÄRRYDA, MÖLNDAL OCH PARTILLE 2021 

 

 

BAKGRUND 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 e november 2020 att godkänna avtalssamverkan avseende 
familjerätten med Härryda, Mölndal och Partille kommun. Kommunfullmäktige gav därefter ansvarig 
nämnd i respektive kommun ett uppdrag att ingå ett samverkansavtal där den familjerättsliga  
verksamheten skulle ha sitt säte i Partille kommun. Nämnderna i respektive kommun godkände 
samverkansavtalet i juni månad 2021. Avtalet innebär i korthet att Partille kommun ska vara 
värdkommun för samverkan. Familjerättsenheten ska ingå i Partille kommuns organisation under 
Social-och arbetsförvaltningen. Partille kommun ska vara arbetsgivare för de tjänstemän som arbetar 
på Familjerättsenheten. Verksamhetens övergång skedde fysiskt den 1 e oktober 2021. 
Förberedelser för införandet skedde under ledning och samordning av enhetschef Anna Karin Eglén 
from 2021-03-15. 

De ärenden som hanteras av familjerätten i samverkan är : Information, rådgivning och stöd i 
familjerättsliga frågor, utreda och fastställa föräldraskap utöver enkla föräldraskap, samarbetssamtal 
på initiativ av föräldrar, samarbetssamtal på remiss från domstol, informationssamtal, ansökan om 
att skriva avtal gällande vårdnad, boende och umgänge, sammanställa och avge upplysningar till 
domstol, utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge, yttrande om möjlighet till 
umgängesstöd samt tillse och följa upp verkställigheten, utreda frågan om umgänge med annan än 
förälder , utredning avseende medgivande för internationell adoption, prövning av samtycke kan 
lämnas efter barnbesked så att adoptionsförfarandet får fortsätta, uppföljning av genomförd 
adoption, adoptionsutredningar på uppdrag av domstol, övrigt sällan förekommande familjerättsliga 
ärenden såsom namnärenden, passärenden, godkännande av avtal om underhållsbidrag för längre 
period än tre månader. 

Syftet med en gemensam samverkan gällande familjerätt är i huvudsak att samverkan i gemensam 
drift stärker och utvecklar den familjerättsliga verksamheten till gagn för kommuninvånarna. På lång 
sikt främjar sammanslagningen att kontinuitet, kompetensförsörjning, metodutveckling, 
rättssäkerhet och god kvalitet i den familjerättsliga verksamheten kan säkerhetsställas. 

PERSONAL 

 Personalbudgeten är under en uppstartsperiod, 2021-10-01 -2022-06-30 fördelat på 10, 80 % 
årsarbetarare. Under de tre första månaderna var 10 st handläggare, ett metodstöd samt en 
enhetschef anställda. Samtliga, förutom en i personalgruppen var tidigare anställda i kommunerna.  
Ett övertagande gjordes av befintlig personal från familjerätten i Härryda och Mölndal. Tre 
handläggare samt en enhetschef var tidigare anställda i Partille kommun och arbetar kvar på sina 
tjänster. En nyanställning gjordes till tjänsten som metodstödjare.  

Fördelning i procent på tjänsterna 2021- 10-01 tom 2021-12-31:  
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En handläggare var sjukskriven på heltid under hela perioden. En handläggare hade en 
sysselsättningsgrad på 50%, en handläggare hade en sysselsättningsgrad på 90%, en handläggare 
hade en sysselsättningsgrad på 85% och en fjärde handläggare hade en sysselsättningsgrad på 80 %. 
Övriga handläggare hade en sysselsättningsgrad på 100%. En erfaren timvikarie var anställd på ca 30 
% för att täcka sjukskrivningen. Familjerätten har också tagit hjälp av behandlare inom öppenvården 
och familjerådgivare i Partille i några samarbetssamtal för att motverka lång kö i dessa ärenden. 
Metodstödet hade en sysselsättningsgrad på 100%.  Enhetschef hade en sysselsättningsgrad på ca 80 
% riktat mot familjerätt i samverkan. 

Familjerätt i samverkan ingår i Familjerättsenhetens arbetsgrupp på Social-och arbetsförvaltningen. 
Socionom på Partille kommuns Familjecentral har också sin tillhörighet på enheten.  

 

MÖTESSTRUKTURER  

Familjerättsenheten har haft tre gemensamma APT samt gemensam friskvårdsaktivitet uppdelat på 
ett par gånger då arbetsgruppen bland annat  hade julavslutning, bowlade, besökte julmarknad och 
intog gemensam lunch. Familjerättssekreterarna har haft gemensam metodsittning utifrån 
ärendehantering en eftermiddag varannan vecka tillsammans med metodstödet. 
Familjerättssekreterarna har enskilda metodtider efter behov med metodstöd. En tid i veckan sker 
gemensam ärendefördelning som metodstödet ansvarar för. En tid i veckan har enhetschef 
tillsammans med handläggarna och metodstödet gemensam tid för verksamhetsfrågor. Enhetschef 
träffar varje enskild medarbetare en kortare tid en gång i månaden för avstämning med fokus 
arbetsmiljö och introduktion den första tiden. Enhetschef har kontinuerliga avstämningar med 
metodstödet varje vecka. Familjerättsenheten har deltagit en gemensam halvdag tillsammans med 
övriga barn -och unga enheter på förvaltningen med bland annat temat Nätverkets resurser. 
Familjerättsenheten har deltagit på en Förvaltningsträff gemensamt med hela Social-och 
arbetsförvaltningen. 

     

STATISTIK 

 Härryda Mölndal Partille 
 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Antal barn vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal 148 77 193 157 89 115 
därav samarbetssamtal initierade genom tingsrättsbeslut 11 1 16 5 4 5 
Barn som berörts av samarbetssamtal som avslutats helt 125 63 106 101 65 75 
       
Barn som var aktuella i upplysningar 33 38 103 101 52 67 
       
Antal medgivandeutredningar totalt 3 5 10 4 2 2 
därav utredningar som resulterade i avslag 0 0 0 0 0 0 
varav avslag som överklagades 0 0 0 0 0 0 
       
Barn aktuella i utredning om vårdnad, boende, umgänge 18 20 31 43 14 28 
Fördelat på utredningstyp:       
Enbart vårdnadsutredning 0 1 0 0 0 2 
Enbart boendeutredning 0 0 0 0 0 0 
Enbart umgängesutredning 2 0 3 1 1 0 
Enbart vårdnads- och boendeutredning 0 0 1 1 3 0 
Enbart vårdnads- och umgängesutredning 1 6 4 7 1 1 
Enbart boende- och umgängesutredning 1 0 1 3 0 0 
Vårdnads-, boende och umgängesutredning 14 13 22 31 12 22 
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Antal avtal om vårdnad (varav godkända) 3 (3) 2 (2) 9 (7) 10 (10) 8 (8) 14 (14) 
Antal avtal om boende (varav godkända) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 
Antal avtal om umgänge (varav godkända) 3 (3) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 
       
Barn i yttrande om umgängesstöd som lämnats till rätten 5 2 6 7 6 5 
Barn i beslut om umgängesstöd som verkställts 4 1 4 8 6 5 
       
Yttrande om styvbarnsadoption av barn under 18 år 0 0 2 4 1 2 
Yttrande om adoption av barn under 18 år i familjehem 0 0 0 0 0 0 
Yttrande om övriga nationella adoptioner av barn 0-1 år 0 0 0 0 0 0 
Yttrande om övriga nationella adoptioner av barn 1-17 år 0 0 0 0 0 0 
       
Faderskap fastställda genom S-protokoll 162 151 406 352 179 168 
därav barn vars föräldrar anmält gemensam vårdnad 159 150 396 351 175 165 
Faderskap fastställda genom MF-protokoll 5 9 32 22 20 14 
därav barn vars föräldrar anmält gemensam vårdnad 3 6 6 13 8 6 
Faderskap fastställda genom Ä-protokoll 0 0 0 4 0 0 
därav barn vars föräldrar anmält gemensam vårdnad 0 0 0 0 0 0 
Barn för vilka faderskap fastställts genom dom 1 0 3 1 0 0 
Antal nedlagda faderskapsutredningar 4 2 10 7 7 3 
Antal pågående faderskapsutredningar 31/2 totalt 18 11 58 18 27 10 
varav utredningar som pågått mindre än 1 år 16 9 54 15 25 8 
varav utredningar som pågått 1 år eller längre 2 2 4 3 2 2 
Faderskapsutredningar som lämnats för rättslig prövning 0 0 0 0 1 0 
       
Föräldraskap fastställda genom FÖR-protokoll 4 0 6 9 2 3 
därav barn vars föräldrar anmält gemensam vårdnad 4 0 6 7 2 2 
Barn för vilka föräldraskap fastställts genom dom 0 0 0 0 0 0 
Nedlagda föräldraskapsutredningar 0 0 0 0 0 0 
Antal pågående föräldraskapsutredningar 31/2 totalt 0 0 0 0 0 0 
varav utredningar som pågått mindre än 1 år 0 0 0 0 0 0 
varav utredningar som pågått 1 år eller längre 0 0 0 0 0 0 
Föräldraskapsutredningar som lämnats för rättslig prövning 0 0 0 0 0 0 
 

 

Siffrorna i statistiken visar sammantaget en ökning i flera ändetyper i alla tre kommuner. Både 
Partille kommun och Mölndals kommun har en stor ökning vad gäller upplysningar och utredningar 
vårdnad, boende och umgänge. Partille har en ökning vad gäller samarbetssamtal. Härryda och 
Mölndal kommun har en minskning vad gäller samarbetssamtal. Härryda kommun har en ökning vad 
gäller medgivandeutredningar vilket inte Mölndal och Partille har haft på samma sätt.  

 

ÄRENDEHANTERING  

I samband med sammanslagningen den 1 e oktober 2021 hade både Partille och Mölndal en hög 
ärendebelastning. Bland annat på grund av underbemanning i Partille och ett högt inflöde av nya 
ärenden under året. Mölndals hade haft ett högt inflöde av nya ärenden som ökade under sommaren 
2021. Härryda hade haft ett mindre inflöde under sommaren och handläggarna där hade haft 
möjlighet att avsluta flera ärenden i samband med sammanslagningen.  

Planeringen var att under de tre första månaderna efter uppstart skulle respektive kommun behålla 
de ärenden man hade med sig och i första hand ta ärenden från den egna kommunen. Syftet var att 
göra en mjuk övergång och att medarbetarna skulle får möjlighet att acklimatisera sig på den nya 
arbetsplatsen och inte få alla nya förändringar samtidigt. Pga av tekniska svårigheter i Härryda 
kommun med att ge åtkomst till samtliga medarbetare kunde bara personal från Härryda handlägga 
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ärenden från Härryda kommun. Eftersom det inledningsvis var ett mindre inflöde från Härryda 
kommun beslutades ändå att personal från Härryda skulle börja ta ärenden från övriga kommuner 
ganska omgående. I slutet av året hade ärenden från både Mölndal och Partille börjat fördelats till 
handläggare från samtliga kommuner. 

 

KLAGOMÅL / SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNINVÅNARE 

Inga klagomål har inkommit den formella vägen via Partille kommuns klagomålshantering. Några  
kommuninvånare från Mölndals kommun har framfört direkt till handläggare att de har tyckt att det 
har varit omständigt att ta sig till Partille,  både kommunalt och med egen bil. Detta på grund av  att 
de upplever vägen lång, köer med bil i rusningstrafik, att de inte har velat ta kommunala färdmedel 
under pandemin samt att de har tyckt att det har tagit för mycket  tid för barn som ska vara i skolan 
att åka till Partille. De har också uttryckt att det blir dyrt att ta sig över kommungränserna. 
Handläggarna har då erbjudit kommuninvånarna möten i besöksrum i Mölndals kommun alternativt 
digitala möten. 

AVVIKELSER 

Inga avvikelser har rapporterats under denna period. 

INFORMATION, RUTINER OCH STRUKTURER 

Under de första fyra månaderna har flera rutiner och strukturer arbetas fram vad gäller flöden av 
handlingar till nämnder, posthantering av dokument från Skatteverket, tingsrätt mm, information till 
kommuninvånare och samarbetspartners via web och andra kanaler, strukturer i 
verksamhetssystemen, rutiner kring telefontider och mejl, rumskultur, hemarbete, besök och 
hembesök mm. En hel del arbete har lagts på att sätta ramar och tydliga strukturer runt det 
vardagliga arbetet som ska stämma överens med tre olika kommuners upparbetade system och 
rutiner.  

En del tid har gått till att informera och stötta våra respektive Kundcenter/ Kontaktcenter i de tre 
olika kommunerna för att underlätta för dem och för kommuninvånarna att komma i kontakt med 
familjerätten i samverkan. Eftersom Kundcenter/ Kontaktcenter i våra tre kommuner har ett uppdrag 
att handlägga enkla faderskap och föräldraskap har de fått stöd och hjälp i detta. En kontaktperson 
av familjerättssekreterarna är utsedda för att vara länken mellan Familjerätt i samverkan och 
Kundcenter/ Kontaktcenter i Mölndal och Härryda.  Metodstödet har varit behjälplig med 
information och en kortare utbildning riktat till Kundcenter/ Kontaktcenter i det nya förfaringssättet 
vad gäller handläggning av faderskap/ föräldraskap. 

 

NYHETER OCH IMPLEMENTERING AV NY LAGSTIFTNING OCH ARBETSSÄTT   

From den 1 e juli 2021 har det skett ett antal lagändringar utifrån Ett stärkt barnrättsperspektiv. 
Lagen om Informationssamtal träder i kraft from 1 e januari 2022. Denna lagändring innebär att  
familjerätten är skyldiga att erbjuda föräldrar som överväger att vända sig till domstol i samband 
med konflikt kring vårdnad, boende och umgänge sk  Informationssamtal samt utfärda ett 
samtalsintyg . Eftersom inga nationella mallar och rutiner är framtagna än hur detta ska hanteras har 
metodstödet haft i uppdrag att utarbeta interna rutiner och mallar. Metodstödet arbetade 
tillsammans med Kommunikation och Treservaansvarig med att sprida information utåt och 
uppdaterade webben samt utforma en e tjänst. Denna förberedelse skedde innan årsskiftet. 
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Den 1 e oktober kom nya underlag från MFoF ( Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
)som skulle användas i samband med fastställande av faderskap och  föräldraskap . Så kallade U - 
protokoll. Detta innebar en omställning för både familjerättssekreterare och personal i Kundcenter/ 
Kontaktcenter som behövde information och en läroprocess. Den 1 e januari 2022 kom nya regler om 
fastställande av föräldraskap. Syftet med de nya reglerna är att med utgångspunkt i principen om 
barnets bästa – åstadkomma en mer ändamålsenligt, jämlik och modern reglering. From den 1 e 
januari 2022 är det också möjligt för de flesta föräldrar att fastställa föräldraskapet digitalt med e- 
legitimation på skatteverkets hemsida. Detta ska ske inom två veckor, därefter kommer 
underrättelsen till kommunen som innebär att vi får kalla föräldrar till besök. Det kommer troligtvis 
innebära en minskning av ärenden till Kundcenter/ Kontaktcenter då detta gäller de enkla 
föräldraskapen. Förberedelser och spridandet av information till kommuninvånare och 
samarbetspartners av denna förändring gjordes framförallt av enhetens metodstöd tillsammans med 
Kommunikation, Treservaansvarig och Kundcenter innan årsskiftet. 

VERKSAMHETSFRÅGOR 

Enheten har framförallt ägnat den första gemensam arbetstiden åt att skapa rutiner och strukturer 
för det vardagliga arbetet. Arbetsgruppen har också ägnat tid åt att lära känna varandra och sin nya 
arbetsplats och samt att vara delaktig i förvaltningens introduktionsplan för nyanställda. När det 
gäller utveckling av arbetet vad gäller metoder, arbetssätt med samt utarbetande av aktiviteter 
kopplade till övergripande nämnd mål är det ett arbete som påbörjas i början av år 2022.  

EKONOMI 

Ekonomisk rapport 2021 – Familjerätt i samverkan 
 Oktober-december 2021 

(tkr) Budget Utfall tkr Resultat tkr 

Intäkter    

Kommunbidrag Partille 710,0 710,0 0,0 

Intäkt samverkanskommuner 1614,0 1613,0 -1,0 

Övriga intäkter 0,0 58,4 58,4 

Summa Intäkter 2324,0 2381,4 57,4 

Kostnader    

Lön och personalomkostnader -2049,0 -2116,4 -67,4 

IT/telefoni -21,0 -21,8 -0,8 

Lokaler -125,0 -134,2 -9,2 

Fordonskostnader -19,0 -2,5 16,5 

Administration -110,0 -109,8 0,2 
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Summa kostnader -2324,0 -2384,7 -60,7 

Resultat  0,0 -3,3 -3,3 

 

Familjerättsenheten i samverkan startade upp 2021-10-01 och rapporterar för perioden oktober-
december 2021 ett nollresultat.  

Lön och personalomkostnadsposten har en negativ avvikelse främst till följd av att Härryda och 
Mölndal överfört semesterlöneskulder. Nettokostnaden påverkades inte av denna skuld då också en 
intäkt överförts under övriga intäkter. Att enheten för perioden haft en frånvarande handläggare 
som ej fullt ut ersatts påverkar posten positivt. I uppstarten fanns behov av arbetstekniska 
hjälpmedel, inventarier med mera som ej var med i budget. 

Lokalkostnaderna påverkades negativt av en nödvändig låsinstallation. Behovet av fordon var lägre 
än budgeterat. 

UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRÖRJNING 

Pga av förändringar i lagstiftning har arbetsgruppen tagit del av en web föreläsning vad gäller nya 
protokoll för fastställande av föräldraskap.  

 

SAMVERKAN 

Arbetsgruppen har delat med sig av olika samverkansrutiner och strukturer i de olika kommunerna 
vad gäller tex samverkan med övriga verksamheter inom socialtjänsten samt våld i nära relation. Ett 
arbete att ansvariga för kommunernas verksamhet för umgängesstöd FB ska samverka med varandra 
och ta del av varandras arbete har påbörjats. Metodstödet på Familjerättsenheten ingår i Social- och 
arbetsförvaltningens metodstödjargrupp och på så sätt samverkar familjerätten automatiskt i 
gemensamma frågor inom socialtjänsten som kommer Familjerätt i samverkan till del. Metodstödet 
har också påbörjat arbetet med att upparbeta kontakter med metodstödjare på bland annat  
enheterna för barn och unga i Mölndal och Härryda. Arbetsgruppen deltog i en gemensam halvdag 
tillsammans med övriga barn -och unga enheter i Partille med fokus Nätverk. Enhetscheferna har 
regelbundna avstämningar med enhetscheferna i Mölndal och Härryda. Stödfunktioner runt 
familjerätt i samverkan har avstämningar med varandra och samarbetar kontinuerligt i gemensamma 
frågor. 

 

IT/ DIGITALISERING 

E n ny e-tjänst har skapats: Ansökan om Informationssamtal, ytterligare en e-tjänst har påbörjats: 
Ansökan om att skriva avtal. 

Tanken i samband med sammanslagningen var att samtliga medarbetare skulle ha åtkomst till alla tre 
kommuners verksamhetssystem. Härryda kommun har inte löst detta och det innebär att 
handläggarna från Härryda kommun är de enda i personalgruppen som hade åtkomst till detta 
verksamhetssystem vid årsskiftet. 
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REFLEKTIONER AV ENHETSCHEF 

Utmaningar: 

• Att möta kommuninvånares behov av att känna att de får den servicen de behöver för att ta 
sig till och från Partille. Förslag: att fortsätta att erbjuda digitala möten samt möten i lokaler i 
Härryda och Mölndal vid behov. 

• Att personalgruppen som kommer från olika kulturer och sammanhang successivt ska lära 
känna varandra som arbetsgrupp och sin nya arbetsplats. På så sätt skapas tillit och 
möjligheter att tillsammans utveckla familjerätten till en stabil och trygg verksamhet i 
framkant med barnens bästa i fokus. Förslag: att fortsätta påbörjat arbetsmiljöarbete och 
utveckla rutiner/ strukturer och arbetssätt utifrån nämndens mål och familjerättens behov. 
Det underlättar i handläggningen om det som är möjligt vad gäller vissa rutiner, strukturer 
och processer i de olika kommunerna kan genomföras på samma sätt.  

• It problemen i verksamhetssystemet i Härryda motverkar främjandet av samverkan och 
försvårar i handläggningen. Förslag att detta åtgärdas skyndsamt. 

• Samverkan med flera kommuner och arbetsgrupper är en utmaning. Det tar tid att lära känna 
olika kommuner och samarbetspartners. Det blir många kontakter att samverka med för 
handläggarna och metodstödet. Olika arbetssätt i olika kommuner är också en utmaning. 
Förslag att detta får ta sin tid och att personal som redan känner till samarbetspartners och 
arbetssätt i de olika kommunerna får successivt introducera sina kollegor. Metodstödet 
kommer upparbeta kontakter med metodstöden i Härryda och Mölndal. När det gäller 
övergripande frågor som handläggare behöver stöd, konsultation och hjälp i utifrån sin 
familjerättsliga handläggning ska familjerättens handläggare tillhandahålla samma stötting 
och samarbete som övrig personal på social-och arbetsförvaltningen i Partille. 

• Personalgruppen har varit underbemannad på grund av en långtidssjukrivning samt flera i 
personalgruppen har varit sjukskrivna och vab på grund av covid.  Denna underbemanning 
tillsammans med hög tillströmning av ärenden har varit utmanande. Förslag att fortsätta att 
anställa kvalificerad timvikarie samt att metodstöd och enhetschef är behjälpliga med 
prioriteringar. Informationssamtalen innebär en ny handläggning. Det är ännu oklart vad 
dessa kommer betyda i belastning på tjänsterna. Förslag att bevaka detta noggrant under 
nästa år.  

• Det finns en brist i  att få nödvändig och uppdaterad information om kommun- och 
förvaltningsövergripande händelser, förändringar mm som sker i Härryda och i Mölndal. 
Förslag att en struktur behöver utarbetas för att får rutin och struktur på detta.  
 

Positiva effekter: 

• Med en större arbetsgrupp fanns möjligheten att fler handläggare kunde hjälpas åt med 
handläggningen för nyinkomna ärenden över kommungränserna.  

• Mycket kunskap och erfarenhet i arbetsgruppen ger möjlighet till hög kompetens och 
utveckling samt hög kvalitet på handläggningen vilket gagnar kommuninvånarna.  

• Utökad och lika service till kommuninvånarna i de tre kommunerna vad gäller stöd och 
rådgivning i de familjerättsliga ärendena. En gemensam mejllåda samt gemensam telefontid 
har utarbetats.  

 

Anna-Karin Eglén/ Enhetschef Familjerätt i samverkan Härryda, Mölndal och Partille  
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Postadress: Partille kommun, 433 82  Partille 

Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 

Telefon: 031-792 10 00 
Fax: 031-792 17 10 

E-post: socialocharbetsforvaltningen@partille.se 

Webbplats: www.partille.se  

Facebook: www.facebook.com/kommunenPartille 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

 
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 
 

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   
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Somaliska 15%
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Dari 5%
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag 
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Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Inledning 

Verksamheter finansierade av Samordningsförbundet Insjöriket 2021, registrerade i 

SUS under individinriktade insatser är Balder/ACTivera, Individsamverkansteamet (En 

väg in), Primus, Aktiv Lerum samt Härryda trädgårdar. Individsamverkansteamet har i 

texten förkortats till ”IST”. 

Uppgifterna är hämtade från SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). 

Samtliga förbundets finansierade insatser 
Förbundet finansierar individinriktade insatser och strukturövergripande insatser. De 

strukturövergripande insatser har under året bestått av kunskapsdialoger, Mentorskap, 

och Hälsoskolan i Mölndal. Under de strukturövergripande insatser redovisas även vissa 

av Primus deltagare då de under årets start redovisades under volyminsats utan 

personnummer. I de individinriktade insatserna ingår Balder/ACTivera, Primus, Aktiv 
Lerum samt Härryda trädgårdar (delfinansiering). 

Strukturövergripande insatser 

Under de strukturövergripande insatserna har 443 deltagare registrerats. 

I de tre kunskapsdialoger som förbundet anordnat under året har 301 deltagare 

noterats. Deltagarna består av handläggare och chefer från förbundets parter. Förbundet 

deltar även i Hälsoskolan i Mölndal ett antal tillfällen per termin. Under dess tillfällen 

har 27 deltagare registrerats. I projekt Mentorskap har 50 individer utbildats under året. 

Utöver detta har också 65 deltagare i Primus registrerats under de 

strukturövergripande insatserna.  
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Individinriktade insatser 

Remissinflöde 

Till Individsamverkansteamet och Balder/ACTivera krävs en remiss för att bli aktuell i 

insats. Remisserna kan vara initierade någon av förbundets parter alternativt av 

deltagarna själva. När remissen kommit till förbundet gås den igenom av ett remissteam 

som också kallar till ett introduktionssamtal tillsammans med remittent och deltagare. 

Efter det mötet görs en bedömning om det är Balder/ACTivera eller 

Individsamverkansteamet som individen är mest behjälpt utav. Under 2021 har det 

kommit 161 remisser till förbundet, 83 kvinnor och 78 män. Av dessa har 105 fördelats 

till Balder och 56 till individsamverkansteamet. Tabellen nedan visar remissinflöde 

fördelat per kommun och kön. 

 

 

Tabellen nedan visar inkomna remisser fördelade på remitterande part uppdelat på kön. 

Psykiatrin står får 29% av remisserna. VG-regionen (psykiatrin, habiliteringen och 

vårdcentralerna) står för 42% av remisserna. Försäkringskassan utgör 23 % och 

kommunerna (skola, arbetsmarknadsenheterna och stöd och försörjning) står för 19 % 

av remisserna. 12 % av remisserna är egenremisser. 
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Deltagarflöden 

Under perioden januari till och med december 2021 så har förbundet sammanlagt 

registrerat 269 deltagare i SUS varav 249 unika ärenden (152 kvinnor och 97 män) med 

personuppgifter i individinriktade insatser finansierade av Samordningsförbundet 

Insjöriket. 184 deltagare har tillkommit under året (105 kvinnor och 79 män), 172 har 

avslutats (105 kvinnor och 67 män) och 5 kvinnor och 4 män har registrerats anonymt. 

 

Antal deltagare per insats 

I Balder/ACTivera har 137 individer registrerats varav 67 kvinnor och 70 män. I IST har 

58 individer registrerats varav 49 kvinnor och 9 män. Aktiv Lerum har 33 registrerade 

individer (18 kvinnor och 15 män) varav alla tillhör Lerums kommun. I Primus har 22 

individer registrerats med personuppgifter (14 kvinnor och 8 män). Utöver dessa 22 

individer har Primus registrerat ytterligare 65 individer i volyminsats utan 

personuppgifter. I Härryda trädgårdar (som insjöriket delfinansierar men ej jobbar 

operativt i) har det registrerats 16 individer varav 13 kvinnor och tre män. 
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Antal deltagare per kommun 

Nedan i tabellen visas fördelningen av deltagare per kommun i de individinriktade 

insatserna.  Värt att notera är att det endast är deltagare skrivna i Lerums kommun som 
deltagit i Aktiv (33 st). 
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Åldersfördelning 

Tabellen nedan visar åldersfördelningen i de strukturövergripande insatserna. 

Medelåldern ligger runt 35 år. 

 

 

Utbildningsnivå 

Tabellen nedan visar utbildningsnivån på de deltagare som tagit del av förbundets 

individinriktade insatser under året. 32 % har angett grundskola som högsta avslutade 

utbildning. 40 % har slutfört gymnasiet och 19 % har gått på högskola i ett till tre år. 

Endast 6 deltagare av 269 saknar utbildning (0,02%). 

 

 

Antal månader i insats 

Tabellen nedan visar hur lång tid de 172 deltagare som avslutats under året har varit 

inskrivna i insats. Över hälften (54%) har avslutats inom 5 månader. Balder/ACT är den 

insats där deltagarna är inskrivna längst tid. 
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Antal månader i 
insats           

Insats 1 till 5 6 till 10 11 till 15 16 till 20 21 till 25 26 till 30 

Aktiv 28 3         

Balder/ACT 8 18 26 14 6   

IST 33 4 2 2   1 

Primus 18           

Härryda trädgårdar 6 2         

Summa 93 27 28 17 6 1 

 

Tid i offentlig försörjning 

Tabellen nedan visar hur länge deltagarna (162 kvinnor och 107 män) varit beroende av 

offentlig försörjning när de skrivits in i någon av förbundets finansierade insatser. 32 % 

har haft offentlig försörjning upp till tre år och 23 % upp till 6 år. 14 % har haft offentlig 

försörjning mellan 7-9 år eller längre. 14 % har inte haft offentlig försörjning innan 

insats.  

 

Försörjningsförändring 

Tabellerna nedan visar den försörjningsförändring som skett före och efter insats. Det är 

inga stora skillnader i försörjning före och efter insats vilket är en förklaring av den 

förändrade inriktningen som förbundet tagit, att ha mer prerehabiliterande och kortare 

insatser vars syfte är att få deltagarna i aktivitet. 

Tabellen nedan visar att kvinnors försörjningsstöd minskat något. Aktivitetsstödet och 
a-kassa har ökat något. 
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För männens del så har försörjningsstödet minskat i högre utsträckning än för 

kvinnorna. Men det är också fler män som har fått sjukpenning/rehabpenning och 

aktivitetsersättning än innan insats. 

 

Avslutningsanledning 

Tabellen nedan visar vad de 172 individer som avslutats under året har haft som 

sysselsättning vid avslutad insats. 64 % (68 kvinnor och 42 män) har avslutats mot 

fortsatt rehabilitering vilket innebär att deras arbetslivsrehabiliterande processen 

fortsätter hos någon utav de ordinarie myndigheterna. 20 % avslutas mot utskrivning 

vilket innebär att de arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. 14 % avslutas mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 

komma vidare i sin prerehabiliterande process. 
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Sysselsättning efter avslutad insats 

Tabellen nedan visar vilken typ av sysselsättning de 23 kvinnor och 12 män avslutats till 

som i SUS avslutats mot ”utskrivning”. Den blå stapeln visar sysselsättning före insats 

och den orangea, sysselsättning efter insats. Efter insats är det 30 individer som 

arbetande eller studerande på hel eller deltid (en ökning på 17 individer) varav 22 

arbetar och 8 studerar. 17 individer står som aktivt arbetssökande efter insats vilket är 

en ökning på 6 individer från innan insats. 
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Tabellen nedan visar sysselsättningsförändring för kvinnor 

Kvinnor       

Sysselsättningsgrupp 
Före 
insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 2 13 11 

Studier 6 7 1 

Aktivt arbetssökande 6 10 4 

Deltagare i arbete och/eller studier 8 20 12 

 

Tabellen nedan visar sysselsättningsförändring för män 

Män       

Sysselsättningsgrupp 
Före 
insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 5 9 4 

Studier 0 1 1 

Aktivt arbetssökande 5 7 2 

Deltagare i arbete och/eller studier 5 10 5 

Redovisning per kommun 
Nedan följer en redogörelse över de individinriktade insatserna kommunvis uppdelat på 

remissinflöde, avslutningsanledning, försörjningsförändring samt sysselsättning efter 
avslutad insats. 

Mölndal 
Remissinflöde 

45 remisser har inkommit från individer skrivna i Mölndals stad (23 kvinnor och 22 

män). Försäkringskassan står för 38 % av remisserna och Psykiatrin tillsammans med 

vårdcentralerna står för samma mängd. 16 % utgörs av egen remisser.  
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Avslutningsanledning 

68 individer skrivna i Mölndals stad har tagit del av förbundets finansierade insatser och 

37 har avslutats under året (23 kvinnor och 14 män). Av dessa 37 har 24 individer 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 8 individer har avslutats mot 

utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande). 5 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 
kunna ta till sig en prerehabiliterande insats. 

Tabellen nedan visar avslutningsanledningarna för de 37 individer skrivna i Mölndals 

stad som avslutas under året. 

 

Försörjningsförändring 

Nedan visas försörjningsförändringen för de 23 kvinnor skrivna i Mölndal som avslutats 

under året. Två kvinnor färre har aktivitetsersättning efter avslut, en mer har studiestöd 
eller studiemedel och en mer har uppgett ”ingen offentlig försörjning”. 
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Nedan visas försörjningsförändringen för de 17 män skrivna i Mölndal som avslutats 

under året. Försörjningsstödet har minskat något, sjukpenning/rehabpenning har ökat 
något. Aktivitetsstödet har ökat med en och aktivitetsersättningen har minskat med en. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats 
I tabellen nedan visas sysselsättning efter avslutad insats5 kvinnor och tre män har avslutats 

mot arbete, studier eller aktivt arbetssökande. En individ kan avslutas mot mer än en insats. De 

blå staplarna visar sysselsättning före insats och de orangea efter insats. 

 

Partille 

Remissinflöde 

Förbundet har tagit emot 22 remisser gällande individer skrivna i Partille kommun (10 

kvinnor och 12 män).  VG-regionen tillsammans med vårdcentralerna står för 27 % av 

remisserna, vilket även Försäkringskassan gör. Stöd och försörjning har initierat 23 % 

av remisserna. 
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Avslutningsanledning 

21 individer skrivna i Partille kommun har tagit del av förbundets finansierade insatser 

och 12 har avslutats under året (5 kvinnor och 7 män). Av dessa 12 individer har 7 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 2 individer har avslutats mot 

utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande). 3 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 

kunna ta till sig en prerehabiliterande insats. 

 

Försörjningsförändring 

Nedan visas försörjningsförändringen för de 5 kvinnor skrivna i Partille som avslutats 

under året. De blå staplarna visar före insats och de orangea visar efter insats. 
Sjukpenning/rehabpenning har ökat något och försörjningsstödet har minskat.  
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Nedan visas försörjningsförändringen för de 7 män skrivna i Partille som avslutats 
under året. De blå staplarna visar före insats och de orangea visar efter insats. 
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Sysselsättning efter avslutad insats 

Två kvinnor har avslutats till arbete. En av kvinnorna är också inskriven som aktivt 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

 

Bildkommentar: Ingen av de avslutade deltagarna hade en sysselsättning före insats.  

 

Härryda 

Remissinflöde 
39 Härrydabor har remitterats till förbundet, 21 kvinnor och 18 män. Nästan hälften av remisserna, 

49 %, är initierade av VG-regionen (psykiatrin och vårdcentralerna).  

 

Avslutningsanledning 

64 individer skrivna i Härryda kommun har tagit del av förbundets finansierade insatser 

och 44 har avslutats under året (33 kvinnor och 11 män). Av dessa 44 individer har 28 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 8 individer har avslutats mot 
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utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande).  6 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 

kunna ta till sig en prerehabiliterande insats.

 

Försörjningsförändring 

Tabellen nedan visar förändring i försörjning före och efter insats för kvinnor skrivna i 

Härryda kommun. De blå staplarna visar innan insats orangea efter insats. 

Aktivitetsstöd, studiestöd/studiemedel och A-kassa har ökat medan försörjningsstödet 

har minskat. Det är också några fler som uppger ingen offentlig försörjning eller ingen 
offentlig försörjning vid avslut. 
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Tabellen nedan visar förändring i försörjning före och efter insats för män skrivna i 

Härryda kommun. De blå staplarna visar innan insats och orangea efter insats. Även för 

männen så har försörjningsstödet minskat. Aktivitetsersättningen har ökat och även de 

som uppger ingen offentlig försörjning efter avslutad insats. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats 

7 kvinnor och 1 man har avslutats till arbete eller studier. Tabellen nedan visar 

sysselsättning före och efter insats. Efter insats är det 4 fler som är i arbete än innan 
insats och två fler som studerar än innan insats. 

 

Lerum  

Remissinflöde 

23 Lerumsbor har remitterats till förbundet varav 12 kvinnor och 11 män. 43 % av 

remisserna är initierade av VG-regionen (psykiatrin och vårdcentralerna).  
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Avslutningsanledning 

73 individer skrivna i Lerums kommun har tagit del av förbundets finansierade insatser 

och 56 har avslutats under året (31 kvinnor och 25 män). Av dessa 56 individer har 39 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 10 individer har avslutats mot 

utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande). 7 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 

kunna ta till sig en prerehabiliterande insats.

 

 

 

 

 

  

0 2 4 6 8 10

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsenheten

Försörjningsstöd

Vårdcentral

Habiliteringen

Psykiatrin

Daglig verksamhet

Skola

Egen remiss

Remissinflöde Lerum fördelat på kön

Totalt Män Kvinnor

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Utskrivning

Utskrivning pga sjukdom

Utskrivning-Fortsatt rehabilitering

Avslutningsanledning

Slutsumma Man Kvinna

Page 461 of 547



20 
 

Försörjningsförändring 

Tabellen nedan visar att det inte skett någon försörjningsförändring för kvinnor före och 

efter insats. 

 

Tabellen nedan visar försörjningsförändring före och efter insats för män som tagit del 

av förbundet finansierade insatser. Man kan se att aktivitetsersättningen och 

försörjningsstödet har minskat något. Sjukpenning/rehabpenning har ökat med en 

individ och ”ingen offentlig försörjning” har ökat med två. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats 

6 kvinnor och 4 män har avslutats mot arbete och/eller arbetssökande. Tabellen nedan 

visar att 9 individer har avslutats mot arbete vilket är 5 fler än vid start av insats. En mer 
är inskriven som aktivt arbetssökande vid avslutad insats än vid start av insats. 
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Alingsås 

Remissinflöde 

32 Alingsåsbor har remitterats till förbundet under året, 18 kvinnor och 14 män. Den 

största andelen kommer från kommunen som står för 34 % av remisserna (stöd och 

försörjning och Arbetsmarknadsenheten). Därefter kommer Försäkringskassan och VG-

regionen.  

 

Avslutningsanledning 

38 individer skrivna i Alingsås kommun har tagit del av förbundets finansierade insatser 

och 20 har avslutats under året (13 kvinnor och 7 män). Av dessa 20 individer har 10 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 6 individer har avslutats mot 

utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande). 3 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 
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kunna ta till sig en prerehabiliterande insats.

 

Försörjningsförändring 

Tabellen visar försörjningsförändring för kvinnor före och efter insats. Man kan se att 

fler kvinnor fått aktivitetsstöd efter insats än vid start. Sjukpenning/rehabpenning har 
minskat med en individ och aktivitetsersättningen och också minskat med en. 
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Försörjningsförändring för männen före och efter insats ses i tabellen nedan och visar 

att aktivitetsersättning och a-kassa har ökat och att försörjningsstödet minskat till 
hälften. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats 

3 kvinnor och 3 män har avslutats mot arbete, studier eller aktivt arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen. Enligt tabellen så är 3 i arbete och 2 i studier samt 4 aktivt 

arbetssökande vilket innebär att vissa arbetar och studerar på deltid och samtidigt är 

inskrivna som arbetssökande på deltid.
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Insjöriket, org. nr 222000-2071 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Fullmäktige i Västra Götalandsregionen 

Fullmäktige i Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås kommun 

 
 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Insjöriket för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 

och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 

finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 

beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 

revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 

kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 

säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 

min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 

god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 

om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi 

ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Samordningsförbundet Insjöriket för år 2021. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Insjörikets samordningsförbund har bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 

Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 

och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 
25 mars 2022 

 
 
 
 

Birgitta Eriksson 

Förtroendevald revisor 

Västra Götalandsregionen och kommunerna 

 
 
 
 

Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor 

KPMG AB 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

 

 
Bilagor: 

De sakkunnigas rapport 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets valda revisorer granskat om resultaten för god 

ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som förbundet fastställt i 

verksamhetsplanen. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 

2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med målsättningarna.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med beslutade mål avseende god 
ekonomisk hushållning?  

Samordningsförbundet Insjörikets styrelse har i november 2020 fattat ett beslut om 

budget för verksamhetsåret 2021. Budgetens fördelning har en tydlig förankring i den 

aktuella verksamhetsplanen där prioriterade målgrupp och inriktning för verksamheter 

definieras.  

Styrelsen har inte satt några kvantitativa resultatmål specifikt kopplade till begreppet 

god ekonomisk hushållning för verksamheten. Detta är ett medvetet val då det befaras 

att en kvantitativ målsättning kan medföra att det sker selektering bland de som tas in i 

verksamheten, vilket fullständigt motverkar lagstiftningens syfte. Det som är det 

övergripande målet är att verksamheter finansierade av förbundet skall bidra till bättre 

samverkan mellan parterna och att de individer som deltar i förbundets insatser skall 

göra en stegförflyttning närmare egen försörjning eller hamna rätt i välfärden. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de målsättningar som angivits i verksamhetsplanen för 2021. 

Avvikelser, tex till följd av pandemin, analyseras och redogörs för i tillräcklig omfattning. 

Den ekonomiska målsättningen är att förbundet skall ha budget och utfall i balans utan 

ökning upp eget kapital. Den ekonomiska bufferten skall minskas över tid. Pandemin har 

medfört att vissa kostnader har minskat varvid överskott redovisas.  

Formellt sett har mål kopplade till god ekonomisk hushållning (verksamhetsmässiga och 

ekonomiska) inte fastställts av styrelsen.  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål som fastställts. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till respektive medlem inför behandlingen av årsredovisningen.  

Förbundsstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål som beslutats för år 2021.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som gäller för verksamheten? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 

● Lag om finansiell samordning av rehabliteringsinsatser 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsstyrelsen 2022-03-18, 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Samordningsförbundet Insjörikets styrelse har i november 2020 fattat ett beslut om 

budget för verksamhetsåret 2021. Budgetens fördelning har en tydlig förankring i den 

aktuella verksamhetsplanen där prioriterade målgrupp och inriktning för verksamheter 

definieras.  

Styrelsen har inte satt några kvantitativa resultatmål för verksamheten. Detta är ett 

medvetet val då det befaras att en kvantitativ målsättning kan medföra att det sker 

selektering bland de som tas in i verksamheten, vilket fullständigt motverkar 

lagstiftningens syfte. Det som är det övergripande målet är att verksamheter 

finansierade av förbundet skall bidra till bättre samverkan mellan parterna och att de 

individer som deltar i förbundets insatser skall göra en stegförflyttning närmare egen 

försörjning eller hamna rätt i välfärden. 

Uppföljning av de mål som angivits i verksamhetensplanen för 2021 sker i särskilt 

avsnitt i förvaltningsberättelsen. Uppföljningen omfattar både kvantitativa mått och 

kvalitativa bedömningar avseende måluppfyllelse. En övergripande redogörelse finns 

vilken kompletteras med en specifik redovisning per insats.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de målsättningar som angivits i verksamhetsplanen för 2021. 

Avvikelser, tex till följd av pandemin, analyseras och redogörs för i tillräcklig omfattning. 

Den ekonomiska målsättningen är att förbundet skall ha budget och utfall i balans utan 

ökning upp eget kapital. Den ekonomiska bufferten skall minskas över tid. Pandemin har 

medfört att vissa kostnader har minskat varvid överskott redovisas.  

Formellt sett har mål kopplade till god ekonomisk hushållning (verksamhetsmässiga och 

ekonomiska) inte fastställts av styrelsen.  
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål som fastställts för 
verksamheten? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja 
Ett överskott redovisas – dock 
större än planerat till följd av 
pandemin.  

 

Verksamhetsmål Ja  
Verksamheten bedöms ha 
bedrivits i enlighet med 
målsättningarna i 
verksamhetsplan 2021.  
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2022-02-14 

 

 

 

Fredrik Carlsson      

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Samordningsförbundet Insjöriket enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår enligt avtal med 
förbundet. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Sektorn för socialtjänst 
Tina Christensen 
 

  

Mölndals Stad  
Nämnden för överförmyndare i samverkan 
431 82 Mölndal 
 

Datum   Dnr 
2022-03-23   2022VFN140 709 

 

 

 
  

  

Härryda kommun 435 80 Mölnlycke ● Besöksadress: Råda torg 1 ● 031-724 61 00 
kommun@harryda.se ● www.harryda.se 
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Yttrande över budget 2023 för överförmyndarverksamheten 

Till Härryda kommun inkom den 1 mars 2022 underlag till budget 2023 för 
överförmyndarverksamheten, framtagen av förvaltningen i Mölndals Stad. 
Härryda kommun lämnar här ett förvaltningsyttrande inför den fortsatta 
beslutsprocessen i Mölndals Stad. 

Det noteras att Härryda kommuns andel i fördelningen är något större än 
tidigare, vilket förklaras av befolkningsökningen och bedöms därmed 
rimlig. För Härryda kommuns del håller sig kostnadsökningen inom 
budgeterad ram för överförmyndarverksamheten. 

Härryda kommun har inget att erinra mot underlag till budget för 2023.  

Information om detta yttrande ges till välfärdsnämnden och 
kommunstyrelsen i Härryda kommun. 

 

 

Malin Johansson 
Sektorschef 
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Från: Sofia Alkvist <sofia.alkvist@molndal.se> 
Skickat: den 1 mars 2022 10:13 
Till: Teodorina Pettersson <teodorina.pettersson@harryda.se> 
Ämne: Samrådsbudget 2023 
  
Hej! 
  
Enligt vårt avtal ska ÖFS senast den 31 mars upprätta en samrådsbudget för ÖFS:s verksamhet 
nästkommande år samt bereda övriga samverkande kommuner tillfälle att yttra sig över denna. 
Värdkommunen ska sedan, senast den 30 juni varje år, fastställa ÖFS budget. 
  
2023 är en ny mandatperiod och mycket tyder på att även Öckerö kommer att ingå i den 
gemensamma nämnden. Vi har utgått från att så är fallet och beskrivit detta i budgetförslaget. Om 
Öckerö går med i nya nämnden blir det även en ny kostnadsfördelning. I yttrandet över budgeten 
behöver ni inte yttra er gällande ny kostnadsfördelning – detta är redan skickat till samtliga 
kommuners KF som ska fatta beslut i frågan. 
  
Bifogat får ni 

1. Samrådsbudget (det är den ni ska yttra er över) 
2. Tjänsteskrivelsen som gick till Överförmyndarnämnden 
3. Nämndens beslut att tillstyrka budgeten och skicka den på samråd till alla 

samverkanskommuner 
  
Jag önskar få era yttranden senast den 20 juni. Om ni inte vill yttra er får ni gärna meddela detta 
också. Tack! 
  
Med vänlig hälsning 
  
Sofia Alkvist 
Enhetschef 
------------------------------------------------- 
Mölndals stad 
Överförmyndare i Samverkan 
Besöksadress: Knarrhögsgatan 5 
431 82 Mölndal 
031-315 18 92 direktnr 
031-315 18 80 gruppnr 
Telefontid: mån-ons och fre kl. 10-12 
------------------------------------------------- 
www.molndal.se/overformyndare 
  
De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 
För mer information om hur dina uppgifter behandlas se Mölndals stads 
hemsida www.molndal.se/personuppgift 
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Sofia Alkvist 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-02-02 

 

Dnr 

OFS 00007/2022 

 

 Nämnden för överförmyndare i samverkan 

 

Budget 2023 

Förslag till beslut 

Budgeten för 2023 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga 

samverkanskommuner. 

Ärendet 

Från och med 2023 planeras det för att Öckerö ska ingå i den gemensamma 

nämnden. Inför denna sammanslagning har en ny kostnadsfördelning tagits 

fram. Alla kommuner har uttryckt sig positivt till såväl att Öckerö ska ingå i 

den gemensamma nämnden som till den nya kostnadsfördelningen. Det är 

dock inte formellt beslutat i alla kommuners kommunfullmäktige än, men i 

detta budgetförslag har vi utgått ifrån att det kommer att gå igenom. Om det 

inte skulle beslutas att Öckerö ingår blir kostnadsfördelningen en annan och 

nya underlag kommer i så fall att skickas ut.  

Kostnadsfördelningen sker genom att alla betalar en fast avgift om 150 000 

kronor och resterande del av budget fördelas utifrån kommunernas 

invånarantal per den 31 december året före budgetens fastställande. Dessa 

uppgifter har ännu inte publicerats av SCB, men vi har i förslaget till nämnd 

utgått från siffrorna per tredje kvartalet 2021. Detta kommer att uppdateras 

innan budget fastställs, men bör rimligtvis inte påverka fördelningen 

väsentligt. 

 

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2023 är preliminärt att 

kommunerna, utöver den fasta avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande: 

Öckerö - 5,2 %, Partille - 16,1 %, Kungsbacka - 34,6 %, Härryda - 15,6 % 

och Mölndal - 28,5 %. 

 

Förändringar i budget 2023 jämfört med 2022 

 

Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär 

med sig och de kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på 

en egen rad. Eftersom det är ny mandatperiod har vi utgått ifrån att det 

behövs viss grundutbildning samt eventuellt nya iPads till politiker. 

Budgeten för den gemensamma nämnden föreslås därför öka med cirka 

40 000 kronor jämfört med 2022. 

 

Samtliga övriga poster har minskat jämfört med 2022, bortsett från 

personalkostnader.  
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Gällande administration har vi sänkt kostnaderna för porto, kontorsmaterial 

och förbrukningsvaror. Budgeten för administrationen föreslås bli 46 000 

kronor lägre för 2023 jämfört med 2022. 

 

Gällande IT/Telefoni har vi 2023 inga införandekostnader för nytt 

verksamhetssystem, vilket vi hade för 2022. Det nya verksamhetssystemet 

medför dock en ökad årlig licenskostnad, då vi från och med 2023 ska kunna 

erbjuda ställföreträdare att lämna in årsräkningar digitalt. Detta har nämnts 

även i budget för 2022. Utöver detta har kostnaden ökat för användandet av 

rättsdatabas (det vill säga det verktyg vi använder för att följa lagstiftning, 

praxis och lagkommentarer med mera). Vi har inte föreslagit någon budget 

för koppling till e-arkiv för 2023, vilket tidigare varit planen efter införande 

av nytt verksamhetssystem. Detta kommer inte kunna genomföras under 

2023 då det är flera andra nämnder före. Förhoppningen är att kopplingen 

kan göras under 2024 eller 2025. Totalt blir budgeten för IT/Telefoni drygt 

150 000 kronor lägre 2023 jämfört med 2022.  

 

Hyran kommer för 2023 sannolikt att minska något jämfört med 2022. Hyran 

varierar från år till år baserat på renoveringar i stadshuset och enhetens 

lokalbehov, men enligt budgetförslaget blir hyran cirka 20 000 kronor lägre i 

budget 2023 än i budget 2022. 

 

Löner är, precis som tidigare år, uppräknade med 2,2 procent. Utöver detta 

arbetas det för ett extra påslag till personalen. Ett stort arbete har gjorts av 

enhetschef, i samråd med avdelningschef och HR-konsult, där liknande 

tjänsters löner i flera andra kommuner har jämförts och där man ser att ÖFS 

har halkat efter och att lönerna inte är marknadsmässiga. Genom att i 

budgetförslaget ytterligare öka personalbudgeten med 185 000 kronor kan 

man ta ett steg på vägen att korrigera detta. I de 185 000 kronorna är PO 

inräknat och kostnaden fördelas på samtliga fem kommuner. Det bör dock 

betonas att det ännu inte är godkänt av biträdande stadsdirektör att göra 

denna extra satsning. Om det inte blir godkänt uppräknas 

personalkostnaderna endast med 2.2 % som vanligt, vilket är ca 190 000 

kronor.  

 

Nödvändig intern hjälp (OH), så som ekonomi och ekonomiadministration, 

löneadministration, HR och kostnader för att verksamheten är en del av en 

central förvaltning, uppgår till 4 procent av totalkostnaden för alla 

samverkande kommuner. Beräkningen har tagits fram efter en jämförelse 

med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts över 

kostnaderna.  

 

Budgeten är ett samrådsunderlag som, efter nämndens beslut, ska ge övriga 

samverkande kommuner tillfälle att yttra sig. Värdkommunen ska senast den 

30 juni varje år fastställa ÖFS:s budget för nästkommande år.  
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Ekonomi 

Den nya kostnadsfördelningsmodellen behandlas i respektive KF i samband 

med beslut om att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden och där 

redogörs för hur man gjort för att jämna ut kostnaderna mellan kommunerna. 

Den nya kostnadsmodellen ger effekten att Härryda och Partille betalar något 

mer än budget 2022, Kungsbacka något mindre och Mölndal i princip 

samma som 2022.  

 

För Öckerös del (som tidigare haft en fast avgift) kommer kostnaden till ÖFS 

öka något vid inträde i gemensam nämnd, men då är verksamhetssystem, 

utbildning till nämndledamöter, iPad till nämndledamöter etcetera inräknat, 

vilket Öckerö tidigare stod för själva.  

 

 

Samrådsunderlag 2023 Inkl Öckerö Totalt Öckerö Partille Kungsbacka Härryda Mölndal 

  2022 2023 5,2% 16,1% 34,6% 15,6% 28,5% 

Gemensamma nämndkostnader 355 000 394 000 19 082 59 080 126 967 57 245 104 583 

Lön och personalomkostnader 8 402 000 8 762 000 424 351 1 313 857 2 823 568 1 273 054 2 325 771 

Administration 204 000 158 000 7 652 23 692 50 916 22 956 41 939 

IT/Telefoni 798 000 646 000 31 286 96 867 208 174 93 859 171 473 

Lokaler/Hyra 600 000 581 000 28 138 87 121 187 228 84 415 154 220 

Övriga till verksamheten hörande 

kostnader såsom komputv, 

fackliga kost, kostnad för biträde 

avseende upprättade budget, 

redovisning revision och annan 

nödvändig intern* eller extern 

experthjälp 

387 000 386 000 18 694 57 880 124 389 56 083 102 459 

  10 746 000 10 177 000 529 204 1 638 497 3 521 242 1 587 612 2 900 445 

*OH 404 200 437 080 27 168 71 540 146 850 69 504 122 018 

*Fast Avgift   750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Totalt  11 150 200 11 364 080 706 372 1 860 037 3 818 092 1 807 116 3 172 463 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommunerna 

Sofia Alkvist 

Enhetschef 

Robert Lipovac 

Ekonom 
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§ 15 Dnr 00007/20221.1.3. 

Budget 2023 

Beslut 

Budgeten för 2023 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga samverkanskommuner. 

Ärendet 

Från och med 2023 planeras det för att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden. Inför 

denna sammanslagning har en ny kostnadsfördelning tagits fram. Alla kommuner har uttryckt 

sig positivt till såväl att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden som till den nya 

kostnadsfördelningen. Det är dock inte formellt beslutat i alla kommuners 

kommunfullmäktige än, men i detta budgetförslag har vi utgått ifrån att det kommer att gå 

igenom. Om det inte skulle beslutas att Öckerö ingår blir kostnadsfördelningen en annan och 

nya underlag kommer i så fall att skickas ut.  

Kostnadsfördelningen sker genom att alla betalar en fast avgift om 150 000 kronor och 

resterande del av budget fördelas utifrån kommunernas invånarantal per den 31 december året 

före budgetens fastställande. Dessa uppgifter har ännu inte publicerats av SCB, men vi har i 

förslaget till nämnd utgått från siffrorna per tredje kvartalet 2021. Detta kommer att 

uppdateras innan budget fastställs, men bör rimligtvis inte påverka fördelningen väsentligt. 

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2023 är preliminärt att kommunerna, utöver den 

fasta avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande: 

Öckerö - 5,2 %, Partille - 16,1 %, Kungsbacka - 34,6 %, Härryda - 15,6 % och Mölndal - 28,5 

%. 

Förändringar i budget 2023 jämfört med 2022 

Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär med sig och de 

kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på en egen rad. Eftersom det är ny 

mandatperiod har vi utgått ifrån att det behövs viss grundutbildning samt eventuellt nya iPads 

till politiker. Budgeten för den gemensamma nämnden föreslås därför öka med cirka 40 000 

kronor jämfört med 2022. 

Samtliga övriga poster har minskat jämfört med 2022, bortsett från personalkostnader.  

Gällande administration har vi sänkt kostnaderna för porto, kontorsmaterial och 

förbrukningsvaror. Budgeten för administrationen föreslås bli 46 000 kronor lägre för 2023 

jämfört med 2022. 

Gällande IT/Telefoni har vi 2023 inga införandekostnader för nytt verksamhetssystem, vilket 

vi hade för 2022. Det nya verksamhetssystemet medför dock en ökad årlig licenskostnad, då 

vi från och med 2023 ska kunna erbjuda ställföreträdare att lämna in årsräkningar digitalt. 

Detta har nämnts även i budget för 2022. Utöver detta har kostnaden ökat för användandet av 

rättsdatabas (det vill säga det verktyg vi använder för att följa lagstiftning, praxis och 
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lagkommentarer med mera). Vi har inte föreslagit någon budget för koppling till e-arkiv för 

2023, vilket tidigare varit planen efter införande av nytt verksamhetssystem. Detta kommer 

inte kunna genomföras under 2023 då det är flera andra nämnder före. Förhoppningen är att 

kopplingen kan göras under 2024 eller 2025. Totalt blir budgeten för IT/Telefoni drygt 

150 000 kronor lägre 2023 jämfört med 2022.  

Hyran kommer för 2023 sannolikt att minska något jämfört med budget 2022. Hyran varierar 

från år till år baserat på renoveringar i stadshuset och enhetens lokalbehov, men enligt 

budgetförslaget blir hyran cirka 20 000 kronor lägre i budget 2023 än i budget 2022. 

Löner är, precis som tidigare år, uppräknade med 2,2 procent. Utöver detta arbetas det för ett 

extra påslag till personalen. Ett stort arbete har gjorts av enhetschef, i samråd med 

avdelningschef och HR-konsult, där liknande tjänsters löner i flera andra kommuner har 

jämförts och där man ser att ÖFS har halkat efter och att lönerna inte är marknadsmässiga. 

Genom att i budgetförslaget ytterligare öka personalbudgeten med 185 000 kronor kan man ta 

ett steg på vägen att korrigera detta. I de 185 000 kronorna är PO inräknat och kostnaden 

fördelas på samtliga fem kommuner. Det bör dock betonas att det ännu inte är godkänt av 

biträdande stadsdirektör att göra denna extra satsning. Om det inte blir godkänt uppräknas 

personalkostnaderna endast med 2.2 % som vanligt, vilket är ca 190 000 kronor.  

Nödvändig intern hjälp (OH), så som ekonomi och ekonomiadministration, 

löneadministration, HR och kostnader för att verksamheten är en del av en central förvaltning, 

uppgår till 4 procent av totalkostnaden för alla samverkande kommuner. Beräkningen har 

tagits fram efter en jämförelse med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts 

över kostnaderna.  

Budgeten är ett samrådsunderlag som, efter nämndens beslut, ska ge övriga samverkande 

kommuner tillfälle att yttra sig. Värdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa 

ÖFS:s budget för nästkommande år. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse, den 9 februari 2022 

Förslag till beslut 

Budgeten för 2023 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga samverkanskommuner. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Expedieras till 

Samtliga samverkanskommuner 
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Samrådsunderlag budget 2023 

 

Från och med 2023 planeras det för att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden. Inför 

denna sammanslagning har en ny kostnadsfördelning tagits fram. Alla kommuner har uttryckt 

sig positivt till såväl att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden som till den nya 

kostnadsfördelningen. Det är dock inte formellt beslutat i alla kommuners 

kommunfullmäktige än, men i detta budgetförslag har vi utgått ifrån att det kommer att gå 

igenom. Om det inte skulle beslutas att Öckerö ingår blir kostnadsfördelningen en annan och 

nya underlag kommer i så fall att skickas ut.  

Kostnadsfördelningen sker genom att alla betalar en fast avgift om 150 000 kronor och 

resterande del av budget fördelas utifrån kommunernas invånarantal per den 31 december året 

före budgetens fastställande.  

 

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2023 är att kommunerna, utöver den fasta 

avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande: 

Öckerö - 5,2 %, Partille - 16,0 %, Kungsbacka - 34,6 %, Härryda - 15,8 % och Mölndal - 28,4 

%. 

 

Jämfört med 2022 har Härrydas befolkning ökat betydligt mer än övriga kommuners 

befolkning, vilket påverkar Härrydas kostnader. 

Förändringar 2023 jämfört med 2022 

 

Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär med sig och de 

kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på en egen rad. Eftersom det är ny 

mandatperiod har vi utgått ifrån att det behövs grundutbildning för alla nya ledamöter samt 

eventuellt nya iPads till politiker. Budgeten för den gemensamma nämnden föreslås därför 

öka med cirka 40 000 kronor jämfört med 2022. 

 

Gällande administration har vi sänkt kostnaderna för porto, kontorsmaterial och 

förbrukningsvaror. Budgeten för administrationen föreslås bli 46 000 kronor lägre för 2023 

jämfört med 2022. 

 

Gällande IT/Telefoni har vi 2023 inga införandekostnader för nytt verksamhetssystem, vilket 

vi hade för 2022. Det nya verksamhetssystemet medför dock en ökad årlig licenskostnad, då 

vi från och med 2023 ska kunna erbjuda ställföreträdare att lämna in årsräkningar digitalt. 

Detta har nämnts även i budget för 2022. Utöver detta har kostnaden ökat för användandet av 

Page 495 of 547

http://www.molndal.se/


2022-03-01 

 

 

     

    

    

 

 

Postadress:                         Besöksadress:                            Telefon:         Fax:  
Mölndals stad                                  Stadshuset, Knarrhögsgatan 5                          031-315 18 80         031-315 18 89 
431 82 MÖLNDAL                         www.molndal.se  

 

 

rättsdatabas (det vill säga det verktyg vi använder för att följa lagstiftning, praxis och 

lagkommentarer med mera). Vi har inte föreslagit någon budget för koppling till e-arkiv för 

2023, vilket tidigare varit planen efter införande av nytt verksamhetssystem. Detta kommer 

inte kunna genomföras under 2023 då det är flera andra nämnder före i kö. Förhoppningen är 

att kopplingen kan göras under 2024 eller 2025. Totalt blir budgeten för IT/Telefoni drygt 

150 000 kronor lägre 2023 jämfört med 2022.  

 

Den hyresökning som vi skrev om redan i budgetskrivelse för budget 2022 har vi mer 

information om idag än när budgeten sattes för 2022. Utfallet för 2022 blir något högre än den 

uppskattning som gjordes, och hyran för 2023 beräknas bli liknande det utfallet som var 2022.   

Hyran varierar från år till år baserat på renoveringar i stadshuset och enhetens lokalbehov, 

men enligt budgetförslaget blir hyran cirka 40 000 kronor högre i budget 2023 än i budget 

2022.  

 

Löner är, precis som tidigare år, uppräknade med 2,2 procent. Utöver detta arbetas det för ett 

extra påslag till personalen. Ett stort arbete har gjorts av enhetschef, i samråd med 

avdelningschef och HR-konsult, där liknande tjänsters löner i flera andra kommuner har 

jämförts och där man ser att ÖFS har halkat efter och att lönerna inte är marknadsmässiga. 

Genom att i budgetförslaget ytterligare öka personalbudgeten med 185 000 kronor kan man ta 

ett steg på vägen att korrigera detta. I de 185 000 kronorna är PO inräknat och kostnaden 

fördelas på samtliga fem kommuner. Det bör dock betonas att det ännu inte är godkänt av 

biträdande stadsdirektör att göra denna extra satsning. Om det inte blir godkänt uppräknas 

personalkostnaderna endast med 2.2 % som vanligt, vilket är ca 190 000 kronor.  

 

Nödvändig intern hjälp (OH), så som ekonomi och ekonomiadministration, 

löneadministration, HR och kostnader för att verksamheten är en del av en central förvaltning, 

uppgår till 4 procent av totalkostnaden för alla samverkande kommuner. Beräkningen har 

tagits fram efter en jämförelse med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts 

över kostnaderna.  

 

Budgeten är ett samrådsunderlag som, efter nämndens beslut, ska ge övriga samverkande 

kommuner tillfälle att yttra sig. Värdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa 

ÖFS:s budget för nästkommande år.  

 

Den nya kostnadsfördelningsmodellen behandlas i respektive KF i samband med beslut om att 

Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden och där redogörs för hur man gjort för att 

jämna ut kostnaderna mellan kommunerna. Den nya kostnadsmodellen ger effekten att 

Härryda betalar drygt 150 000 mer än 2022. Detta beror till viss del på den nya 
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kostnadsfördelningen, men också på att Härryda som kommun vuxit mer än alla andra 

kommuner och kostnadsfördelningen baseras till stor del på befolkningsmängd. Partille 

betalar ca 70 000 mer än budget 2022, Kungsbacka drygt 50 000 kronor mindre än 2022 och 

Mölndal knappt 25 000 mer än .  

 

För Öckerös del (som tidigare haft en fast avgift) kommer kostnaden till ÖFS öka något vid 

inträde i gemensam nämnd, men då är verksamhetssystem, utbildning till nämndledamöter, 

iPad till nämndledamöter etcetera inräknat, vilket Öckerö tidigare stod för själva.  

 

 
 

Osäkerheter i budget 

Det är stora lagförändringar på gång i föräldrabalken. I utredningen som gjorts (Översyn av 

regler om gode män och förvaltare - Regeringen.se) föreslås flera stora förändringar träda i 

kraft redan 2023. Detta är förändringar som såväl utredare som SKR menar kommer kräva en 

högre bemanning på alla landets överförmyndare, då uppgifterna blir fler. I utredningen 

föreslås statsbidrag till överförmyndaren. I nuläget har dock utredningen inte tagits upp av 

riksdagen och det är ännu oklart om det kommer att bli lagförändringar och i så fall i vilken 

utsträckning. På grund av denna osäkerhet har vi inte utgått från detta i samverkansbudgeten. 

Det är dock bra att ni känner till att detta är på gång och att frågan bevakas av oss och om 

lagstiftning påverkar budget för 2023 kommer samtliga kommuner att informeras. 

 

 

 

Samrådsunderlag 2023 Inkl Öckerö Totalt Öckerö Partille Kungsbacka Härryda Mölndal

2022 2023 5,2% 16,0% 34,6% 15,8% 28,4%

Gemensamma nämndkostnader 355 000 394 000 19 088 58 734 127 011 57 999 104 252

Lön och personalomkostnader 8 402 000 8 762 000 424 499 1 306 152 2 824 553 1 289 825 2 318 419

Administration 204 000 158 000 7 655 23 553 50 934 23 259 41 807

IT/Telefoni 798 000 646 000 31 297 96 299 208 247 95 096 170 931

Lokaler/Hyra 600 000 633 000 30 667 94 361 204 056 93 182 167 491

Övriga till verksamheten hörande 387 000 386 000 18 701 57 541 124 432 56 822 102 135

kostnader såsom komputv, fackliga 

kost, kostnad för biträde avseende 

upprättade budget redovisning

 revision och annan nödvändig 

intern* eller extern experthjälp

10 746 000 10 229 000 531 908 1 636 640 3 539 234 1 616 182 2 905 036

*OH 404 200 439 160 27 276 71 466 147 569 70 647 122 201

*Fast Avgift 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Totalt 11 150 200 11 418 160 709 184 1 858 106 3 836 803 1 836 829 3 177 237
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Underlag 

Beslut Nämnden för överförmyndare i samverkan gällande budget 2023 § 15 

Tjänsteskrivelse till Nämnden för överförmyndare i samverkan gällande budget 2023 

 

 

 

Mölndals stad den 1 mars 2022. 

 

 

 

  

Sofia Alkvist    Robert Lipovac 

Enhetschef Överförmyndare i samverkan Ekonom 
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Informationsbrev till 

huvudman 

 2022-04-08 
1 (2) 

Dnr 2022:3800532 

 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, 
www.skolinspektionen.se,  
skolinspektionen@skolinspektionen.se  
 

Nu startar Skolinspektionen 

inspektion i er verksamhet 

Skolinspektionen genomför en regelbunden tillsyn i er verksamhet under våren 2022. 

Skolinspektionens uppdrag 

Skolinspektionens målbild har fokus på alla barns och elevers lika värde. En skola där 
alla barn och elever oavsett könstillhörighet får en god kvalitet i sin utbildning, en 
likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och 
elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. I 
myndighetens verksamhet finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat. 

Inför och efter inspektionen 

Inför inspektionen kommer vi efterfråga viss dokumentation. Efter besöket kommer vi 
att sammanställa underlaget för våra bedömningar i en tjänsteanteckning som ni får ta 
del av. Ni får möjlighet att gå igenom och faktagranska materialet/tjänsteanteckningen 
och även lämna de synpunkter ni eventuellt har till oss. 

Vad tillsynen innebär 

Vid tillsynen bedömer vi hur väl huvudmannen uppfyller de krav som följer av 
bestämmelserna. 

Skolinspektionen genomför denna tillsyn på skolenhetsnivå i förskoleklass och 
grundskola. Tillsynen utgår från de tre områdena Undervisning och lärande, Trygghet 
och studiero samt Bedömning och betygssättning. 

I Härryda kommun kommer vi att besöka Rävlandaskolan 6-9 och Fagerhultsskolan för 
en tillsyn. 

Kontaktperson hos huvudmannen 

För att underlätta den fortsatta kommunikationen kring granskningen önskar vi så snart 
som möjligt få uppgift om en kontaktperson för huvudmannen. Uppgift om 
kontaktperson sänds per e-post till nedanstående adress senast den 2022-04-12.  

Att. dnr: 2022:3800 
dokument.goteborg@skolinspektionen.se med kopia till 
matilda.hazard@skolinspektionen.se  
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 Skolinspektionen 
2 (2) 

 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00,  
www.skolinspektionen.se,  
skolinspektionen@skolinspektionen.se  

 

När vi fått besked om kontaktperson från er kommer ansvarig inspektör att återkomma 
med närmare besked om vårt besök. 

Om du har frågor 

Vid frågor om vår tillsyn är du välkommen att kontakta, 

Fagerhultsskolan:  Matilda Hazard, tel: 08-586 083 58, e-post: 
matilda.hazard@skolinspektionen.se  

Rävlandaskolan 6-9: Ola Cederblad, tel: 08- 586 081 07, e-post: 
ola.cederblad@skolinspektionen.se  

Med vänlig hälsning,  
 
Agneta Broberg/Maria Wassén Matilda Hazard och Ola Cederblad 

Regionchef    Föredragande 
 

 

Mer information om våra olika inspektionsformer och tips inför, under och efter 
inspektion hittar du på: Inspektion – steg för steg (skolinspektionen.se) 
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Beslut 
Edinit AB  
Elof Lindälvs gata 13 
414 58 Göteborg 
Att: ekholm.jan54@gmail.com 

2022-04-19 
1 (3) 

Dnr 2020:1001 

 
 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

 

Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid International IT College of Sweden i 
Göteborgs kommun  

Beslut 
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Edinit AB (556311-4445) som huvudman 
för gymnasieskola avseende det nationella ekonomiprogrammet med inriktningen juridik, 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap och 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och samhälle vid International 
IT College of Sweden i Göteborgs kommun. 

Bakgrund 
Edinit AB har ansökt om godkännande som huvudman vid International IT College of Sweden i 
Göteborgs kommun. Ansökan avser en utökning vid skolenheten.  

Edinit AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid International IT College of 
Sweden i Göteborgs kommun enligt Skolinspektionens beslut den 29 juni 2010 (dnr 37-
2010:3438) och den 2 februari 2011 (dnr 37-2011:1308). Skolinspektionen har den 17 mars 
2022 beslutat att återkalla samtliga tillstånd för Edinit AB, se mer om detta under bedömning. 

Motivering till beslut 

Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande 
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudman för gymnasieskola. Det framgår av 2 kap. 
5 § skollagen (2010:800). I samma bestämmelse anges vad som krävs för godkännande. 

Bedömning 
Skolinspektionen inledde hösten 2019 en ägar- och ledningsprövning avseende Edinit AB och 
Stiftelsen för Bildning i Sverige (nedan Stiftelsen). Skolinspektionen har den 17 mars 2022 
beslutat att återkalla Edinit AB:s tillstånd att bland annat bedriva gymnasieskola vid 
International IT College of Sweden i Göteborgs kommun (dnr 2019:7841). Edinit AB är helägt av 
Stiftelsen, vars tillstånd Skolinspektionen beslutade att återkalla samma dag (dnr 2019:7839). 
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Dnr 2020:1001 

  

 

 

Skolinspektionen har upplyst sökanden om att Skolinspektionens beslut efter tillsyn av Edinit 
AB och Stiftelsen kan komma att ligga till grund för prövningen av aktuell ansökan. 

Mot bakgrund av att sökandens tillstånd att bedriva skolverksamhet vid International IT College 
of Sweden i Göteborgs kommun har återkallats finns inte förutsättningar att utöka 
verksamheten med de utbildningar som ansökan avser. 

Med anledning av denna bedömning har Skolinspektionen inte funnit skäl att pröva 
förutsättningarna för godkännande i övrigt. 

 

Hur man överklagar, se hänvisning. 

 

På Skolinspektionens vägnar 
 

 
Beslutet har fattats av Carin Clevesjö, enhetschef.  

Amanda Zabielski har varit föredragande/utredare i ärendet. 

 

Kopia till 
Göteborgs stad 
Ale kommun 
Alingsås kommun 
Härryda kommun 
Kungsbacka kommun 
Kungälvs kommun 
Lerums kommun 
Lilla Edets kommun 
Mölndals stad 
Partille kommun 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
Öckerö kommun 
SCB 
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Överklagande av beslutet 
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 
104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 
finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 
ombud. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum  

2022-04-04                          Sida 1 (17) 

 

 

 

Sekreterare _______________________________________  
 Emelie Ivarson 

 
 

 

Ordförande _______________________________________  
 Ronny Sjöberg 

 
 

 

Justerande  ______________________________________       
 Jenny Bramstång  

 

 

 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke/Distansmöte Microsoft 
Teams, kl. 16.30-18.50 

Ledamöter Ronny Sjöberg (C), ordförande 
Katarina Kasperson, vice ordförande  
Oskar Sköld (S) 
Inger Axelsson (KD) 
Ros-Marie Sädås (MP)  
Birgitta Garnemark  
Eva Sördal  
Elisabeth Hörle  
Göran Fohlin 
Jenny Bramstång  
Katarina Lindström 
Kjell Jansson 
Åsa Gunnarsdotter 

Övriga närvarande Malin Johansson, sektorschef för socialtjänst § 12 
Amanda Östman, utvecklingsledare §§ 12-13 
Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd § 14-15 
Karin Ivarsson Lindell, verksamhetschef funktionsstöd § 14-16 
Elisabeth Trenter, planeringsledare § 14-16 
Emelie Ivarson, kommunsekreterare  
 

Utses att justera Jenny Bramstång 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-04-19, kl. 14.00 

Protokollet omfattar 

Förvaringsplats för protokollet 

§§ 12-22 

Kommunkansliet, arkiv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 

2022-04-04                                            Sida 2 

 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 12 

Presentation av sektorschef för sektorn för socialtjänst  

 
Malin Johansson, sektorschef för socialtjänst, presenterar sig. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen.  
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 

2022-04-04                                            Sida 3 

 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 13 

Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 2022-2035 – samråd 

 

Amanda Östman, utvecklingsledare hållbarhet, informerar om förslag till Hållbarhetsstrategiskt 
program för Härryda kommun 2022-2035.  

Programmet är utsänt på remiss till bland annat rådet för funktionshinderfrågor under tidsperioden 
21 mars till 13 maj. 
 

Rådet lämnar följande synpunkter: 

• Det är viktigt att begrepp som användas förklaras så att texten blir lättläst. Vad betyder till 
exempel cirkulära flöden och resurseffektivitet? Vad innebär det att vara klimatneutral? 

• Programmet ska vara tillgängligt och lätt att läsa. Rådet föreslår att kommunen även ger ut 
Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 2022-2035 på lättläst svenska.  

Efter mötet kan ytterligare synpunkter skickas till amanda.ostman@harryda.se fram till 13 maj 
2022. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 

Rådet för funktionshinderfrågor delges presentationen med protokollet. 
_____ 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 14 

Verksamhetsberättelse 2021 - samråd  

 

Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd, och Karin Ivarsson Lindell, 
verksamhetschef för funktionsstöd, presenterar verksamhetsberättelse med fokus på resultat och 
väsentliga utvecklingsområden för de verksamheter som har relevans för rådets uppdrag. 

Råden kan utifrån informationen framföra synpunkter och förslag, peka på viktiga frågor och 
prioriteringar som bör beaktas av politiken inför arbetet med budget, mål och inriktningar 
kommande år. 
 

Rådet ställer frågor om bland annat palliativ vård, Händerna på ryggen och psykiatrisk vård och 
lämnar följande synpunkter:  

• Det är bra att kommunen satsar på en sammanhängande rehabiliteringskedja och gör 
insatser kring Händerna på ryggen. Individen behöver uppmuntras och ges stöd att klara 
saker själv och personalen bör inte vara för snabb att hjälpa till. 

• Det är viktigt att individen kan få boendestöd i egen lägenhet, om man inte har rätt till 
vårdformen boende med särskild service.  

• Verksamheten behöver arbeta med meningsfull vardag och delaktighet på kommunens 
boenden.  

• Det är betydelsefullt för kvalitén i verksamheten och för personalens kunskap om 
bemötande att sommarpersonal och vikarier får utbildning och introduktion. 

• Digitalisering är positivt, men det är viktigt att säkerställa att verksamheten fungerar även 
om det skulle bli störningar. Det är angeläget att kommunen har kontinuitetsplaner, för att 
kunna upprätthålla verksamheten under oförutsedda avbrott eller kriser. 

• Positivt att det hälsofrämjande aktivitetshuset för personer med psykisk ohälsa Kreativt 
Center numera har öppet alla vardagar. 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

• Det är viktigt med god kompetens kring personer med syn- och hörselnedsättning. Finns 
det någon kontaktperson i kommunen eller planer på att införa instruktörer som kan ge 
personer med syn- och hörselskador sakkunnigt stöd och träning för att klara mer på egen 
hand i hemmet och i närmiljön? Hur arbetar kommunen med till exempel att genomföra 
anpassningar i hemmiljön för personer med syn- och hörselskador, förebygga olycksrisker, 
erbjuda träning i dagliga sysslor och stimulera till sociala aktiviteter? Organisationerna 
efterfrågar information om ovanstående vid ett kommande möte med rådet.  

Efter mötet kan ytterligare synpunkter skickas till emelie.ivarson@harryda.se fram till den 21 april 
2022. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 

Rådet för funktionshinderfrågor delges presentationen med protokollet. 
_____ 
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§ 15 

Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet – 

samråd 

 

Karin Ivarsson Lindell, verksamhetschef för funktionsstöd informerar om ett ärende som ska 
behandlas i välfärdsnämnden om statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Sedan 2018 har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stadsbidrag för 
habiliteringsersättning till kommunerna. Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut 
till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Syftet med ersättningen är att uppmuntra 
till deltagande i daglig verksamhet. I dagsläget deltar 115 brukare i daglig verksamhet i olika 
omfattning av tid.  

Intentionen med statsbidraget är att uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning för 
att öka motivationen till deltagande i daglig verksamhet.  

Utifrån Socialstyrelsens anvisningar för statsbidraget 2022 föreslår förvaltningen att fortsatt 
bibehålla en, med stöd av statsbidraget, tidigare tillfälligt höjd habiliteringsersättning. En fortsatt 
tillfällig höjning av habiliteringsersättningen föreslås betalas ut retroaktivt från och med den 1 
januari 2022 till och med den 31december 2022. Från och med 1 januari 2023 återgår ersättningen 
till ursprunglig nivå. 
 

Organisationerna lämnar följande synpunkter: 

• Organisationerna i rådet ställer sig positiva till förvaltningens förslag till beslut. 
Organisationerna anser att det är mycket positivt att kommunen betalar ut 
habiliteringsersättning och att kommunen gjort anspråk på medel de senaste tre åren.  

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 
_____ 
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§ 16 

Ändring av riktlinjerna för handläggning av LSS – samråd 

 

Elisabeth Trenter, planeringsledare, informerar om syftet med riktlinjerna samt om tidsplan för 
samråd: 

• Rådet har möjlighet att lämna synpunkter på de nu gällande riktlinjerna fram till den 30 
april till elisabeth.trenter@harryda.se. 

• Förvaltningen presenterar förslag på ändrade riktlinjer på rådets sammanträde den 19 
september. 

• Rådet har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 31 oktober. 

• Ärendet hanteras på välfärdsnämnden den 19 december. 

 

Organisationerna lämnar följande synpunkt: 

• Riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggare vid bedömning och beslut. Det är viktigt att 
kommunen arbetar med kvalitetssäkring kring bedömningsgrunder och rättssäker och 
likvärdig handläggning.  

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkt. 

Rådet för funktionshinderfrågor delges presentationen med protokollet. 
_____ 
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§ 17 

Förslag på mottagare av bemötande- och tillgänglighetspriset  

 
Den 7 januari 2014 beslutade § 15 beslutade kommunstyrelsen att instifta ett årligt 
tillgänglighetspris till personer som arbetar med att motverka funktionshinder i samhället. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2017 § 97 att ändra namn på tillgänglighetspriset till 
bemötande och tillgänglighetspris. 

I Härryda kommun finns personer som engagerar sig i frågor som berör funktionsnedsatta och 
arbetar för att motverka funktionshinder i samhället. Dessa personer gör ett värdefullt arbete för 
kommunens invånare och föreslås uppmärksammas genom ett pris som årligen delas ut. 

Nomineringen av priset sker till rådet för funktionshinderfrågor. Rådet får i uppdrag att föreslå 
mottagare av priset samt lämna förslaget tillsammans med motivering till välfärdsnämnden. 
Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset vid sammanträdet den 6 april och priset på 10 000 
kr samt diplom delas ut på nationaldagsfirande den 6 juni. 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutade den 1 februari 2022 § 7 att utse Göran Fohlin, Birgitta 
Garnemark och Katarina Kaspersson att gå igenom inkomna nomineringar och till rådets 
sammanträde den 4 april komma med förslag på mottagare av årets bemötande och 
tillgänglighetspris. 
 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att överlämna förslag samt motivering på mottagare av 
bemötande och tillgänglighetspriset 2022 till välfärdsnämnden. 
_____ 

Page 513 of 547



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 

2022-04-04                                            Sida 9 

 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 18 

Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor - samråd 

 

Kommunstyrelsen fastställde 16 februari 2019 § 51 gällande instruktion för rådet för 
funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 418 att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i Instruktion för rådet för 
funktionshinderfrågor i enlighet med rådets synpunkter. Redovisning av uppdrag om uppdatering 
av instruktion för rådet för funktionshinderfrågor behandlas på kommunstyrelsen den 5 maj. 

Rådet för funktionshinderfrågor har den 6 mars 2019 § 2, den 18 oktober 2021 § 39 samt den 24 
maj 2021 § 23 efterfrågat en översyn av Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor. 
Sammanfattningsvis är det rådets mening att språkbruket behöver moderniseras samt att 
sammansättning av rådet behöver ses över.  

Samråd 
Samråd har skett med rådet för funktionshinderfrågor den 1 februari 2022 § 8 samt den 4 april 
2022 § 18.  En arbetsgrupp, bestående av presidiet samt två ledamöter från rådets organisationer, 
har även arbetat med att se över instruktionen. Rådets synpunkter och förslag på ändringar har 
inarbetats i instruktionen enligt nedan.  

Ändringar som föreslås 
Översyn av instruktionen har gjorts och i korthet föreslås följande ändringar:  

• Ändringar i rådets sammansättning. 

• Ändringar för att modernisera språket  

• Nytt namn på rådet. 

Rådets sammansättning 
Sammansättningen i rådet har uppdaterats på så sätta att några organisationer har tagits bort och 
några har lagts till. Tidigare har det även angetts hur många från respektive organisation som kan 
väljas som ledamöter. Nu har man valt att ange att det kan vara 1–2 ledamöter från respektive 
organisation. Vidare har en punkt lagts till som öppnar upp för att ytterligare fyra ledamöter från 
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andra organisationer, som verkar för personer med funktionsnedsättning, kan av rådet ges 
möjlighet till representation i rådet. 

Följande har tagits bort: 

• Handikappföreningarnas samverkansförening i Härryda (SFF) har tagits bort då den inte är 
verksam.  

• Härryda Reumatikerförening har tagits bort då de inte önskar vara representerade i rådet 
för tillfället.  

• Lokala hälso- och sjukvårdsnämnden 7 Partille, Härryda, Mölndal har tagits bort. Istället 
har man valt att lägga till i instruktionen att kommunens representanter i Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN) kan adjungeras till rådet. 
 

I instruktionen har några organisationer lagts till som idag har ledamöter i rådet: 

• Synskadades riksförbund (SRF) Göteborg-Härryda 

• Demensföreningen (RDR) Mölndal-Härryda 

• Astma och allergiföreningen (AFF) Mölndal-Härryda 

• Autism och Aspergerföreningen (AAF) 

• Utvecklingsstörning (FUB) 

• Riksförbundet Hjärtlung Mölndal-Härryda-Partille 

Ett modernare språk i instruktionen 
Språkliga ändringar som gjorts i instruktionen är bland annat att handikapporganisation har bytts 
ut till enbart organisation och funktionsnedsattas har bytts ut till personer med 
funktionsnedsättning.  

Svenska socialstyrelsens terminologiråd tog 2007 beslut om revidering av termerna 
funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp.  
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Ordet handikapp utgick 2007 ur Socialstyrelsens termbank. Rådet har valt att förslå att ordet 
handikapp ska tas bort även i instruktionen.  

Funktionsnedsättning och funktionshinder är sedan 2007 inte längre synonymer. 
Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som begränsning som en funktionsnedsättning 
innebär för en person i relation till omgivningen.  

Begreppet funktionsvariation finns inte med i Socialstyrelsens termbank och har därför inte en fast 
definition på samma sätt som funktionsnedsättning och funktionshinder. Ordet är ofta kopplat till 
mångfald och beskriver att funktionsförmågor varierar i hela befolkningen. Det handlar inte om att 
fungera bättre eller sämre, utan att alla fungerar olika. 

Terminologin som används förändras ofta underifrån och det är rådets uppfattning att 
funktionsvariation är ett ord som i vissa avseenden redan används på ungefär samma sätt som 
ordet funktionsnedsättning. Rådet har valt att inte föreslå att funktionsvariation ska användas i 
instruktionen vid denna uppdatering, men rådet kommer att göra en omvärldsbevakning vid 
kommande uppdateringar av ordets allmänt rådande betydelse.  

Rådet för tillgänglighet och delaktighet 
Rådets namn föreslås ändras till Rådet för tillgänglighet och delaktighet. Förvaltningen kommer 
vid framtida översyner av styrdokument där rådet omnämns, bevaka att rådets namn ändras till 
Rådet för tillgänglighet och delaktighet i dessa styrdokument. 

Tillgänglighet och delaktighet lyfts fram av rådet eftersom det är nyckelbegrepp som står för att 
alla ska ha lika förutsättningar att vara en del av samhället och kunna använda de tjänster som 
erbjuds.  

Tillgängligt handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och att kunna ta sig runt i samhället. 
Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda 
produkter, anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten.  

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det 
innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och 
påverka sitt eget liv.  
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Rådet för funktionshinderfrågor lämnar följande synpunkter: 

• Rådet diskuterar begreppen funktionsvariation och funktionsnedsättning. Rådet har  
olika synpunkter kring begreppen så som att nedsatta kan uppfattas nedlåtande.  
Även en synpunkt lyfts om att begreppet funktionsvariation kan förringa problematiken 
som en funktionsnedsättning innebär, eftersom alla har variationer i funktion.  
Rådet enas om att förslaget bör vara att än så länge använda personer med 
funktionsnedsättning i instruktionen. 

• Rådet diskuterar namnet Rådet för tillgänglighet och delaktighet och enas om att det är 
bättre än Rådet för funktionshinderfrågor och att förslaget bör vara att byta till det namnet. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 
_____ 
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§ 19 

Synpunkt angående räcken på Råda Säteri trädgårdscafé  

 

Organisationerna i rådet initierar ett ärende och önskar lämna synpunkt angående räcken på Råda 
Säteri trädgårdscafé. 

Råda Säteri ägs av Härryda kommun och ligger i Mölnlycke. Kommunfullmäktige antog 
Inriktning för utvecklingen av Råda Säteri i december 2019. Härryda kommun arbetar med att 
utveckla Råda Säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde, för att det ska bli känt och 
använt av fler.  
 

Organisationerna lämnar följande synpunkter: 

• Tillgängligheten kring Råda Säteris huvudbyggnad samt trädgårdscafé behöver ses över 
för att det ska kunna användas av fler, enligt intentionen. Trappstegen i sten är branta och 
det finns inga räcken att hålla sig i när man går in och ut från trädgårdscaféet. Det är även 
höga trösklar. 

• Utöver räcken vore det önskvärt att göra byggnaden och uteserveringen tillgängliga för 
personer som använder rullstol eller rullator. 

• Rådet önskar information kring hur kommunen arbetar med tillgänglighet på Råda Säteri 
på ett kommande möte.  

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 
_____ 
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§ 20 

Inlämnade synpunkter på detaljplan  

 

Ritningsgranskningsgruppen har lämnat in synpunkter på: 
 

• Detaljplan Björröd 1:13 m.fl., bilaga 1.  

• Detaljplan Hyltan 2:2 m.fl. och Långenäs 1:101 m.fl., Abborrtjärnsvägen, bilaga 2. 

 

Rådet lämnar följande synpunkt: 

• Rådet undrar varför det kommer så få remisser på detaljplaner till 
ritningsgranskningsgruppen. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen. 
_____ 
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§ 21 

Rapport från kommunstyrelsen och välfärdsnämnden  

 

Ordförande Ronny Sjöberg (C) informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 
och 10 mars 2022 samt från välfärdsnämndens sammanträde den 9 februari och 9 mars 2022 om 
ärenden som berör rådet för funktionshinderfrågor. 

Protokoll och handlingar från kommunstyrelsen och välfärdsnämnden finns på www.harryda.se. 

 
Kommunstyrelsen den 10 februari 
§ 35 Information om arbetet med Agenda 2030, förslag till hållbarhetsstrategiskt program samt 
förvaltningens miljöarbete 

§ 37 Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter inom ramen för inriktningen 
"serviceorganisation med  myndighetsansvar" 

§ 49 Föravtal till exploatörsdriven detaljplan äldreboende vid Hälsans Hus 
 

Kommunstyrelsen den 10 mars 
§ 81 Information om resultatet från medarbetarenkäten 2021 

§ 82 Information om Landvetter stadsbyggnadsstudie 

§ 83 Information om Mölnlycke strukturplan 

§ 91 Fastställande av ny politisk organisation att gälla från och 

§ 95 Ekonomiska planeringsförutsättningar inför 2023-2025 (2027) 

§ 96 Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 

§ 97 Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner med, 
mandatperioden 2023-2026 
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Välfärdsnämnden den 9 februari 
§ 21 Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter, inom ramen för inriktningen 
"serviceorganisation med myndighetsansvar" 

§ 22 Information om specialiserad palliativ vård i hemmet 

§ 24 Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av coronapandemin 

§ 25 Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 

§ 26 Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till lokal handlingsplan för suicidprevention 2022 
– 2025 
 

Välfärdsnämnden den 9 mars 
§ 36 Information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld 

§ 39 Redovisning av klagomål, synpunkter och anmälningar 2021 

§ 40 Redovisning av uppdrag om översyn av belopp för kommunens utmärkelser och priser samt 
beslut om prisbelopp och kommunikationsinsats 

§ 42 Redovisning av uppdrag om att utreda hur Härryda kommun kan få fler utförare inom 
Hemtjänst 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen. 
_____ 
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§ 22 

Delgivningar 

 

• Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 23 februari 2022. 

• Ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet 2023-2025 (2027). 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen. 
_____ 

Page 522 of 547



1 

Genomgående stråk för gångbana och cykel-/ mopedtrafik till/från Eskilsbyvägen bör 
utformas enl. Kommunens Policy för tillgänglighet antagen 2021-08-26. 

Ritningsgranskningsgruppen inom Rådet för funktionshinderfrågor 

Mölnlycke den 2022-02-13 

Eva Sördal Göran Fohlin Elisabet Hörle 

Bilaga 1 till protokollet, rådet för funktionshinderfrågor 2022-04-04 § 20

Synpunkter på 
Detaljplan  
Björröd 1:13 m.fl. 
Bostäder i Björröd, Skällsjöås i Landvetter, 
Härryda kommun 

Gator och trafik 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
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Synpunkter på 
Detaljplan  
Hyltan 2:2 m.fl. och Långenäs 1:101 m.fl., Aborrtjärnsvägen 
Bostäder i Mölnlycke,  
Härryda kommun 

Gator och trafik 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Genomgående stråk för gångbana och cykel-/ mopedtrafik till/från Benarebyvägen 
bör utformas enl. Kommunens Policy för tillgänglighet antagen 2021-08-26. 

Ritningsgranskningsgruppen inom Rådet för funktionshinderfrågor 

Mölnlycke den 2022-02-21 

Eva Sördal Göran Fohlin Elisabet Hörle 

Bilaga 2 till protokollet, rådet för funktionshinderfrågor 2022-04-04 § 20
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Synpunkt från Autism och Aspergerföreningen lämnad den 21 april 2022 
efter samråd med Rådet för funktionshinderfrågor 4 april 2022 § 14, Verksamhetsberättelse 2021 

Page 525 of 547



Page 526 of 547



Page 527 of 547



Page 528 of 547



Page 529 of 547



Page 530 of 547



Page 531 of 547



Page 532 of 547



Page 533 of 547



Page 534 of 547



Page 535 of 547



Page 536 of 547



Page 537 of 547



Page 538 of 547



Page 539 of 547



Page 540 of 547



Page 541 of 547




