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Beslut
Kunskapsförbundets delårsrapport per augusti 2018 överlämnas till kommunfullmäktige 
som föreslås notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kunskapsförbundet Väst ansvarar sedan 2013 för den gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (Särvux) 
samt utbildning i svenska för invandrare (Sfi) som bedrivs i Trollhättan och Vänersborg. 
Direktionen för Kunskapsförbundet Väst (KFV) har inkommit med Delårsrapport t.o.m. 
augusti 2018. 

T.o.m. augusti redovisar förbundet ett överskott med 9,5 mkr. Prognostiserat årsresultat 
innebär dock ett underskott på 1,9 mkr. 

En dialog förs kontinuerligt vid ägarsamrådsmöten mellan KFV och representanter för 
medlemskommunerna, avseende förbundets ekonomiska utveckling.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-23
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kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (Särvux) samt utbildning i 
svenska för invandrare (Sfi) som bedrivs i Trollhättan och Vänersborg. Direktionen för 
Kunskapsförbundet Väst (KFV) har inkommit med Delårsrapport t.o.m. augusti 2018. 

T.o.m. augusti redovisar förbundet ett överskott med 9,5 mkr. Prognostiserat årsresultat 
innebär dock ett underskott på 1,9 mkr. 

En dialog förs kontinuerligt vid ägarsamrådsmöten mellan KFV och representanter för 
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Bakgrund 
 
 
 
 
 
Kunskapsförbundet Väst är det 
kommunalförbund som är resultatet av en 
gemensam ansats av Trollhättans stad och 
Vänersborgs kommun att bättre möta 
efterfrågan och förutsättningarna för de 
frivilliga skolformerna genom ett samarbete 
mellan gymnasieskola och vuxenutbildning 
över kommungränserna.  
 
Kunskapsförbundet Väst ansvarar sedan 2013 
därmed för den gymnasieskola, gymnasie-
särskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna (Särvux) samt utbildning i 
svenska för invandrare (Sfi) som bedrivs i 
Trollhättan och Vänersborg. 
 
Enligt förbundsordningen har 
Kunskapsförbundet till ändamål: 
 

» Att genom mellankommunal 
samverkan rörande tillhandahållandet 
av utbildning inom de frivilliga 
skolformerna uppnå ökad 
utbildningskvalitet för ungdomar och 
studerande i medlemskommunerna. 

» Att i samverkan med 
förbundsmedlemmarna och externa 

aktörer skapa förutsättningar för ett 
livslångt lärande 

» Att vara en viktig part i arbetet med 
att öka medlemskommunernas 
långsiktiga attraktionskraft samt 

» Att verka för att de frivilliga 
skolformerna ska vara en drivkraft i 
samhällsutvecklingen 

 
Genom rollen som ansvarig för Trollhättans 
stad och Vänersborgs kommun gymnasie- 
och vuxenutbildningar övertar 
Kunskapsförbundet förbundsmedlemmarnas 
lag- och författningsstadgade skyldigheter 
och befogenheter för dessa verksamheter. Det 
innebär att Kunskapsförbundet utöver de 
övergripande områdena kvalitet och 
attraktivitet, vilka presenterats utifrån 
förbundsordningen ovan, också ansvarar för 
att upprätthålla en effektiv organisation.  
 
Kortfattat kan man säga att 
Kunskapsförbundet har i uppdrag att uppnå 
högsta möjliga kvalitet i den pedagogiska 
verksamheten, inom ramen för den tilldelade 
resursen. 
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Det här är Kunskapsförbundet 
 
 
 
 
 
Kunskapsförbundets gymnasieutbildning 
består av gymnasiet och gymnasiesärskolan. 
Drygt 2 800 elever går på Birger Sjöberg-
gymnasiet i Vänersborg, Magnus Åbergs-
gymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet i 
Trollhättan. Gymnasiet omfattar 16 nationella 
program, lärlingsprogram samt introduktions-
programmen. Flera program finns i både 
Trollhättan och Vänersborg och gymnasiesär-
skolan finns på Magnus Åbergsgymnasiet. 
 
Vuxenutbildningen finns i Vänersborg och i 
Trollhättan och har nästan 2 400 heltids-
platser. Vuxenutbildningen består av 
utbildningsformerna Grundläggande vuxen-
utbildning (Gruv), Gymnasial vuxenutbildning 
(GYvux), Utbildning i svenska för invandrare 
(Sfi) och Särskild utbildning för vuxna 
(Särvux). Utöver detta bedriver vuxen-
utbildningen utbildningar som beviljats genom 
statsbidrag, såsom yrkesutbildningar, lärlings-
utbildning och yrkeshögskoleutbildningar 
(YH). Det finns också uppdragsutbildningar 
som finansieras av olika uppdragsgivare.  
 
Direktionen, tillika styrelsen, är det högsta 
beslutande organet i Kunskapsförbundet Väst 
och har det yttersta ansvaret för all verk-
samhet i förbundets regi. I juridisk bemärkelse 
är direktionen enligt kommunallagen både den 
beslutande församlingen (att jämföra med 
kommunens fullmäktige) och styrelse.  
 
Direktionen består av 14 ordinarie ledamöter 
och 14 ersättare från de båda medlems-
kommunerna. Ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande utgör tillsammans 
direktionens presidium. I delegations-
ordningen framgår de ärenden där 
direktionens beslutanderätt har delegerats. 
 

Förbundsdirektören är förbundets högste 
tjänsteman och har det yttersta ansvaret mot 
direktionen. I direktörens förbundslednings-
grupp ingår verksamhetschefen för gymnasie- 
och gymnasiesärskolorna, verksamhetschefen 
för vuxenutbildningen, verksamhetschefen för 
stöd och service, kommunikations- och 
kanslichefen, utvecklingschefen, personal-
chefen samt ekonomichefen. 
 
Gymnasiechefen är chef över rektorerna i 
gymnasie- och gymnasiesärskolan och 
ansvarar dessutom för övergripande elevhälsa 
och bibliotek i gymnasieverksamheten. 
 
Vuxenutbildningschefen ansvarar för mot-
svarande funktioner inom vuxenutbildningen 
och är chef för rektorer för vuxen-
utbildningens olika verksamheter.  
 
Verksamhetschefen för stöd och service är 
chef över enhetscheferna som ansvarar för 
lokaler, administration, IT, vaktmästeri, 
lokalvård, skolmåltider och café i både 
gymnasie- och vuxenutbildningen. 
 
Förbundskontoret arbetar strategiskt med 
ledning av förbundet och består av 
kvalificerade stödfunktioner som servar 
verksamheterna och direktionen med arbete 
inom områden som kommunikation, utveck-
ling, juridik, ekonomi och personal. Förbunds-
kontorets arbete kan jämföras med arbetet 
som görs på kommunernas kommunlednings- 
och skolförvaltningskontor. 
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Kunskapsförbundets vision -
drömmen om framtiden 
 
”En drömfabrik där alla växer och känner framtidslust.” 
 

 
 
Visionen är den övergripande ledstjärnan för Kunskapsförbundet och anger färdriktningen och 
ambitionsnivån för hela organisationen. Med visionen menas att Kunskapsförbundet vill se på sig 
själva som en drömfabrik, en plats dit alla kan komma med sina drömmar. Det kan vara drömmar om 
yrken, om branscher eller om att utvecklas såväl individuellt som tillsammans med andra. 
 
Kunskapsförbundet vill inte vara en fabrik där man producerar exakt likadana produkter i en 
monoton process, utan vi ser oss tvärtom som en drömfabrik som förädlar råvaror med perfekta 
förutsättningar för att var och en ska kunna växa som människa, bortom läroplanen. 
 
Tänk om alla som utbildar sig i Kunskapsförbundet känner lust och glädje inför framtiden och att de 
kan bli utrustade med hopp, självförtroende och tillförsikt, förutom lagstadgade kunskaper och 
färdigheter. Det är visionen som Kunskapsförbundet tar sikte på. 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
 
 

HÄNDELSER UNDER ÅRET  
 
 
KUNSKAPSFÖRBUNDET HAR FYLLT FEM 
Den 1 januari firade Kunskapsförbundet fem år. 
Vi kan idag konstatera att Kunskapsförbundet 
är en självklar samhällsaktör i Tvåstad och en 
etablerad och välkänd organisation på 
utbildningsmarknaden. De första åren 
präglades av utmaningar med bland annat 
styrformer, ekonomi och kultur. Men idag kan 
vi konstatera att etableringsfasen är över och 
kommunalförbundet är stabilt sett till både 
kvalitet, attraktivitet och effektivitet.  
 

 
 
Femårsdagen firades med tårtkalas.  
 
 
LÄRCENTRUM 
Under 2018 har Kunskapsförbundet påbörjat 
arbetet med att återuppbygga ett lärcentrum 
för Vänersborgs och Trollhättans medborgare. 
På ett lärcentrum kan människor läsa högre 
utbildning på distans från de universitet eller 
högskolor där man är inskriven. Man får 
tillgång till resurser såsom studieplatser, 
telebildundervisning och bibliotek. Möjlighet 
att skriva tentamen under ordnade former 
erbjuds också. Utöver rum och resurs för 
studenter på högre utbildningar anordnar 
lärcentrum även uppdragsutbildningar i 
samverkan med arbetslivet. Tvåstads 
lärcentrum finns i lokalerna i Vänerparken.  

 
REGIONAL YH-KONFERENS 
Yrkeshögskolan (YH) har under året varit en 
snabbt växande utbildningsform i 
Kunskapsförbundet. Under 
Kunskapsförbundets tid har vi gått från ett 
20-tal elever på en enstaka utbildning till flera 
hundra på sju utbildningar. Den 14 mars fick 
Kunskapsförbundet äran att stå värd för den 
regionala konferensen "Högskola-
Yrkeshögskola i västsvenskt perspektiv" 
tillsammans med Högskolan Väst och YH-
myndigheten. Cirka 150 personer deltog under 
dagen. Syftet med konferensen var att 
utforska och problematisera gränssnittet 
mellan utbildningsformerna högskola och 
yrkeshögskola.  
 
KVALITETSSTÄMMA 
I slutet av januari ägde Kunskapsförbundets 
fjärde Kvalitetsstämma rum, den här gången i 
Magnus Åbergsgymnasiets aula. Under en hel 
dag hjälptes rektorer, lärare och tjänstemän åt 
att på olika sätt belysa Kunskapsförbundets 
framgångar och utmaningar i förhållande till 
målen för utbildningen. Elevernas kunskaps-
resultat såväl som möjligheter att bli så 
mycket de kan som människor stod 
innehållsligt i centrum för dagen. 
 
Syftet med kvalitetsstämman är att 
Kunskapsförbundets direktion ska ges tillfälle 
till en mer nyanserad presentation av, och 
dialog runt, enheternas och förbundets 
måluppfyllelse och pågående kvalitetsarbete.  
Kvalitetsstämman är också ett tillfälle för de 
som arbetar i, eller i samarbete med, 
Kunskapsförbundet att få syn på det 
utvecklingsarbete som pågår i organisationens 
olika verksamheter. Givetvis var många 
representanter för medlemskommunerna 
inbjudna. 
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Kvalitetsstämman är en del av en ständigt 
återkommande kvalitetsdialog med 
direktionen. I Mål- och resursplanen finns ett 
årshjul över hur kvalitetsdialogen ligger 
utspridd över året och vilka aktiviteter den 
består av. 
 
Kvalitetsstämman ska ge huvudmannen svar 
på frågorna om: 
 Vilka elevresultat, i relation till de nationella 

målen, har vi fått syn på?  
 Vilka utvecklingsområden har vi identifierat 

utifrån resultaten i relation till de nationella 
målen? 

 Vilka områden för utveckling prioriterar vi 
nu och varför? 

 Vilka aktiviteter har vi redan genomfört i 
syfte att närma sig målen? 

 Vilket lärande/måluppfyllelse/förändring 
har tidigare genomförda aktiviteter 
resulterat i? 

 Vilka nya evidensbaserade aktiviteter 
planerar vi genomföra utifrån aktuella 
resultat och analyser? 

 Resonemang om förutsättningar och 
potential för fortsatt lärande och 
resultatutveckling. 

 
ORGANISATIONSFÖRÄNDRING LEDNING 
VUXENUTBILDNINGEN OCH GYMNASIET 
I syfte att öka kvaliteten i förhållande till vårt 
huvudsyfte, elevers förbättrade lärande och 
utveckling, har Kunskapsförbundet under året 
stöpt om rektorsorganisationen. 
 

Utgångspunkterna har varit att skapa större 
och mer kraftfulla skolenheter som medför 
bättre möjligheter för pedagogiskt ledarskap. 
Vi har skapat en tydligare uppdelning i chefers 
ansvar för drifts- respektive utvecklings-
organisation där förhoppningen är att 
förbundet blir mer rättssäkert, effektivt och 
mer fokuserat på varje elevs utveckling och 
lärande. En förhoppning är också att rektors 
respektive biträdande rektors uppdrag blir 
mer rimliga och avgränsade.  
 
STATSBIDRAG NYANLÄNDAS LÄRANDE 
I Kunskapsförbundet, liksom i riket för övrigt, 
är det tydligt att elever med annat modersmål 
än svenska ofta har en svårare resa för att nå 
målen för utbildningen. Organisationens 
förmåga att kompensera för utmaningarna har 
inte varit tillräckliga. Efter en lång 
samverkansprocess med Skolverket beviljades 
Kunskapsförbundet under våren ett större 
statsbidrag för att förstärka det pågående 
utvecklingsarbetet för elever med annat 
modersmål än svenska. I samband med 
höstterminens start har flera processer dragit 
igång, exempelvis en förbättrad studie- och 
yrkesvägledning för nyanlända och språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i 
undervisningen.  
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MÅLAVSTÄMNING  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

I. ALLA ELEVER SKA NÅ ALLA MÅL  
Eleverna ska nå de nationella målen för utbildningen i större utsträckning och i högre grad. 
Skillnaderna i måluppfyllelse mellan Kunskapsförbundets utbildningar, skolhus och elevgrupper ska 
minska. 
 
Kunskapsförbundets utbildningar ska hålla en 
hög kvalitet, vilket innebär att syftet med 
utbildningen ska fyllas. När de statligt 
uppsatta målen i läroplanerna för 
utbildningarna nås fylls syftet och vi vet att vi 
håller en tillräckligt hög kvalitet.  
 
De statliga målen i läroplanerna är många och 
kan grupperas i stora och komplexa områden 
som hälsa och välbefinnande, engagemang 
och lust att lära samt stöd, anpassning och 
utmaning. Kunskapsförbundet arbetar med att 
öka uppfyllelsen av samtliga mål men fokus 
för utvecklingsinsatserna under delåret har 
fortsatt varit förbättrade kunskapsresultat för 
eleverna och ökad likvärdighet mellan 
Kunskapsförbundets olika utbildningar. 
 
I den här delårsrapporten redovisas främst 
resultat från 2018 års Elevenkät. Den 
genomfördes under våren 2018 och 
redovisades för direktionen i juni. 
 
I läroplanernas inledande kapitel uttrycks mål 
som konkretiserar skolans kunskaps-, 
bildnings- och värdegrundsuppdrag. 
Kunskapsförbundets årliga Elevenkät har som 
syfte att mäta elevernas upplevelse av hur väl 
de anser att Kunskapsförbundets skolor 
möjliggör måluppfyllelse inom dessa områden. 
Mer explicit ställs, i Elevenkäten, frågor om 

elevernas upplevda inflytande, motivation, 
samspel med lärare och andra elever, 
likabehandling, utmaningar, stöd och trygghet. 
Trygghet, studiero och goda demokratiska 
relationer är alla fundament i en gynnsam och 
motiverande lärandemiljö och därför blir det 
centralt att försöka följa dem som mått i vårt 
kvalitetsarbete. Lyckas vi här ökar 
möjligheterna att lyckas inom det 
ämnesbundna kunskapandet också        
(Illeris, 2007, Lärande). 
 

Resultat  
Resultaten från 2018 års Elevenkät, den fjärde 
i förbundets historia, visar att en majoritet av 
de kunskapsförbundselever som besvarat 
enkäten trivs bra och anser att 
Kunskapsförbundet bjuder dem goda 
förutsättningar att lyckas med sina studier. 
Eleverna på vuxenutbildningen är, liksom 
tidigare år, generellt sett mer positiva i sina 
svar än vad gymnasieeleverna är, dock ger 
båda grupperna utbildningen höga betyg 
totalt sett. Svaren på de olika frågorna 
varierar mellan 2,61 och 3,69 på en fyrgradig 
skala där höga värden är mer positiva än låga. 
Några få frågor är ställda så att låga värden är 
att likställa med ett positivt svar istället. I de 
fallen varierar svaren mellan 2,36 och 1,40 på 
den fyrgradiga skalan. Svarsnivåer över 2,5, 

”Bevarad och förstärkt utbildningskvalitet ska vara en ledstjärna för kommunalförbundet. 
Utbildningskvalitet leder till konkurrenskraft och inspirerar eleverna att välja det 
kommunala utbudet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen”. 
 

 (Projektrapport Kunskapsförbundet Väst, Malmfors 2012) 
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respektive under för de omvänt ställda 
frågorna, är att betrakta som positiva resultat. 
 
Flera av de mest positiva resultaten återfinns, 
liksom tidigare år, i svar på frågor som 
återspeglar hur eleverna upplever relationen 
till sina lärare och den undervisning de 
bedriver. Särskilt bra tycker eleverna att 
lärarna är på att ge män och kvinnor likvärdiga 
förutsättningar och att uttrycka höga 
förväntningar på lärande och ansträngning. 
Resultaten visar också att eleverna i hög grad 
upplever att elever och lärare respekterar 
varandra och tillsammans samskapar en 
tillåtande och respektfull miljö.  
 
Några tydligt negativa resultat är svåra att 
finna. Några av de minst positiva värdena 
återfinns i gymnasieelevernas svar på frågor 
om inflytande över undervisningens innehåll 
och i utformningen av det gemensamma 
förhållningssättet, de så kallade ordnings-
reglerna, som ska utarbetas av lärare och 
elever tillsammans. Upplevelsen av att det är 
tillräcklig studiero på lektionerna rymmer 
också viss potential för förbättring i 
gymnasieskolan.  
 
I vuxenelevernas svar går det å ena sidan att 
utläsa att många elever tycker att skolarbetet 
är svårt och att förståelsen för vad man ska 
klara av behöver förbättras. Å andra sidan 
svarar många andra elever att de får för lite 
utmanande arbetsuppgifter. Den här 
polariserade svarsbilden signalerar att 
analysen behöver fördjupas i de olika 
verksamheterna. 
 
Svaren på frågan ”Jag känner mig trygg i 
skolan” är tydligt positiva: 3,41 för 
gymnasieskolan och 3,67 för 
vuxenutbildningen på den fyrgradiga skalan. 
Resultatet motsvarar en förbättring i båda 
verksamheterna, i jämförelse med 2017, men 
eftersom Kunskapsförbundet inte kan nöja sig 
med annat än att alla elever känner sig trygga 
i våra skolor måste området fortsätta 
uppmärksammas i det dagliga trygghets- och 
utvecklingsarbetet. Ingen ska behöva känna 
sig otrygg eller rädd i våra skolor. 
 
Inga större skillnader eller mönster i hur män 
och kvinnor upplever sin utbildning och 
undervisning har upptäckts på 

vuxenutbildningen. Inte heller i gymnasie-
utbildningen återfinns några markanta 
skillnader mellan män och kvinnors 
upplevelser, men en viss tendens att 
kvinnorna på Kunskapsförbundets gymnasie-
utbildningar är mindre nöjda med studieron 
och möjligheten till extra stöd än männen är 
dock synlig.  
 
För Kunskapsförbundet är varje elevs 
uppfattning om sin utbildning lika viktig. Vi 
arbetar därför med att möjliggöra för alla att 
genomföra Elevenkäten så självständigt som 
möjligt. Sedan tidigare har vi sett till att 
enkäten går att läsa och besvara på fler språk 
än svenska och i år har vi, med god hjälp av 
berörda lärare, förbättra enkäten för elever på 
Gymnasiesärskolan och Särskild utbildning för 
vuxna. Enkäten har förenklats, försetts med 
bildstöd och gjorts jämförbar med original-
enkäten. Resultatet från bildstödsenkäten 
visar överensstämmelse med den för 
gymnasie- och vuxenutbildningen i stort, men 
eleverna på Gymnasiesärskolan och Särskild 
utbildning för vuxna uttrycker sig totalt sett 
ännu mer positivt, än övriga elever i 
Kunskapsförbundet, om sin utbildning och 
undervisning. 
 
Prognos 
Varje sommar bearbetas en mängd data av 
Kunskapsförbundets kvalitetscontroller, 
främst handlar det om betygs- och examens-
uppgifter från det avslutade ”läsåret”. 
Statistiken som sedan presenteras under 
hösten antas indikera förbättring eller 
försämring i relation till de mål som rör elevers 
kunskapsresultat. Analysarbetet pågår 
fortfarande men av det som hittills synlig-
gjorts förväntas en del positiva resultat, 
jämfört med 2017, presenteras vid årets slut. 
Gymnasieelevernas genomsnittliga betygs-
poäng är den samma som 2017 (13,6) men 
examensandelarna flera procentenheter 
förbättrade, från 78,6% 2017 till 83,7% 2018. 
Det är främst yrkesprogrammens examens-
andelar som ökat. Sammantaget tycks 
dessutom likvärdigheten, utifrån flera olika 
mått på vuxenutbildningen och gymnasie-
utbildningen, ha förbättrats under 2018. 
Skillnaderna i resultat mellan utbildningar, 
skolhus och elevgrupper är i flera fall mindre 
än tidigare. 
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II. EN ATTRAKTIV UTBILDNINGSAKTÖR  
Kunskapsförbundet ska bygga ett starkt varumärke och vara det självklara valet för gymnasie- och 
vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg.  
 
Att vara en attraktiv utbildningsaktör innebär 
mer än att locka elever till våra gymnasie-
utbildningar. Det handlar också om att erbjuda 
alternativ för ett livslångt lärande inom vuxen-
utbildningen. Likaså handlar det om att vara 
en attraktiv arbetsgivare för att säkerställa 
framtida kompetensförsörjning och att vara en 
intressant samarbetsaktör för till exempel 
branscher, universitet och högskolor.  
 
Under 2018 fortsätter Kunskapsförbundet att 
aktivt arbeta för att fler elever väljer våra 
gymnasieutbildningar.  särskilt fokus ligger 
också på att stärka arbetsgivarvarumärket för 
att behålla personal och attrahera nya 
medarbetare i en mycket konkurrensutsatt 
bransch. 
 
Hur vet vi att vi är på väg att lyckas? 
Svaren på de här frågeställningarna ger oss en 
bild av hur attraktiv Kunskapsförbundet är 
som utbildningsaktör:  

 andelen elever som efter genomförd 
utbildning är nöjda och 
rekommenderar den  

 andelen elever som tycker att 
studierna får avsedd verkan, det vill 
säga leder till arbete eller 
vidareutbildning   

 andelen förstahandssökande till 
Kunskapsförbundet 
gymnasieutbildningar  

 antalet sökanden från andra 
kommuner än Trollhättans stad och 
Vänersborgs kommun  

 andelen anställda som är nöjda med 
Kunskapsförbundet som arbetsgivare  

 intresset för våra lediga tjänster  

 vilka bilder har branscher och 
samarbetsaktörer av 
Kunskapsförbundet  

 vilka bilder har medlemskommunernas 
invånare av Kunskapsförbundet 
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Resultat 
Nöjda elever 
Årets elevenkät visar att en klar majoritet av 
eleverna är nöjda med sin utbildning, att de 
kan rekommendera den och att den känns 
relevant för det som de vill göra i framtiden.  

 
Det är goda resultat som har blivit bättre än 
föregående år. Liksom tidigare år upplever  
eleverna på vuxenutbildningen en något 
större nöjdhet än eleverna på gymnasiet.  

 
 
 

 
 
Resultat från Kunskapsförbundets elevenkät 2017. Skala 1-4. 
 
 
 

 
 
Resultat från Kunskapsförbundets elevenkät 2017. Skala 1-4. 
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Resultat från Kunskapsförbundets elevenkät 2017. Skala 1-4. Frågan ställdes inte i enkäten 2017, därav 
inget resultat. 
 
 
 

 Intresset för gymnasieutbildningarna 
Vad gäller intresset för att söka våra 
gymnasieutbildningar bedömer vi, utifrån 
siffrorna från preliminärantagningen i februari, 
att antalet förstahandssökande blir något 
större detta år än föregående.  
 
Medarbetarenkäten 
Under våren 2018 genomfördes en 
medarbetarenkät. Enkäten gick ut till alla 
anställda i förbundet och vi fick totalt in 599 
svar, vilket är ett gott underlag.  
Resultatet visar på ökningar inom de flesta 
påståenden tex, hur medarbetarna ser på 
framtiden inom förbundet och hur man ser på 
Kunskapsförbundet som arbetsgivare.  
Sammanfattningen av fritextsvaren vittnar om 
att väldigt många medarbetare gillar varandra 
och sina elever.  
 
Är det intressant att söka jobb hos oss? 
Under hela året sker rekryteringar till olika 
typer av tjänster inom Kunskapsförbundet. 
Rekryteringsbehovet ökar under våren, då 
organisationen inför ett nytt läsår planeras, 
vilket också är den period då rörligheten är 
som störst på lärares arbetsmarknad. Under 
första perioden 2018 har Kunskapsförbundet 
annonserat 92 tjänster, varav 79 på heltid. Av 
dessa 92 vakanser är 68 lärartjänster och 9 är 
chefstjänster. 
 

Intresset för att söka våra tjänster är ett mått 
på hur attraktiva vi är som arbetsgivare och 
under 2018 har marknadsföringen av våra 
lediga tjänster främst gjorts i olika sociala 
medier med hjälp av målgruppsriktade 
annonser. En sammanställning av statistiken 
visar att de annonserade tjänsterna under 
perioden gav i snitt 15 sökande per annons, 
vilket är fler än föregående år. Fördelningen 
mellan kategorierna visar inte oväntat att 
vakanserna på övriga personalgrupper (som 
t.ex. administrativa tjänster, bibliotek och 
strategiska tjänster) genererade högst 
genomsnittlig sökfrekvens med 20 per 
annons. Ansökningarna till chefstjänsterna 
genererar ett medelvärde på 15 per annons, 
medan lärarvakanserna gav ett genomsnittligt 
urval på 12 kandidater per tjänst under 
perioden, vilket är betydligt fler än föregående 
år. Dessa nyckeltal är nya för 
Kunskapsförbundet och därför har vi inga 
jämförbara siffror att ställa dessa resultat mot 
än, men ju bättre urval som rekryterande chef 
har att arbeta med, desto större sannolikhet 
att vi lyckas bemanna vår organisation med 
rätt personer på rätt plats, vilket i 
förlängningen ger effekt både på kvalitet, 
attraktivitet och effektivitet. Därför är arbetet 
med vårt arbetsgivarvarumärke är ett fortsatt 
prioriterat utvecklingsområde, för att 
Kunskapsförbundet ska bli det självklara valet 
för kandidater i alla kategorier.  
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II. EN EFFEKTIV ORGANISTATION  

Kunskapsförbundets resurser ska användas så effektivt som möjligt för att bidra till att fylla 
förbundets syfte och nå det övergripande målet att alla elever ska nå alla mål.  
 

Resurserna ska fördelas och prioriteras för att 
tillgodose verksamheternas behov och 
önskemål. Målet är inte att skapa vinst utan att 
tillgängliga resurser ska användas så 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt som 
möjligt i enlighet med gällande lagar och 
regler för att nå förbundets mål.  
 
Förbundet arbetar också för att säkerställa en 
långsiktig stabil ekonomi. Strävan är att ha ett 
positivt resultat som kan hjälpa till att 
finansiera investeringar. Under 2018 kommer 
Kunskapsförbundet att fortsätta fokusera på 
ekonomin och ha ett särskilt fokus läggs på att 
utveckla resursfördelningen inom gymnasiet 
och språkintroduktionen på gymnasiet.  
 
Hur vet vi att vi är på väg att lyckas? 
Genom kartläggning av dessa områden ges en 
bild av hur resurserna används och hur väl vi 
når en långsiktig stabil ekonomi: 

 
 lokalanvändning 

 personalförsörjning 

 andelen lärare som har lärarexamen 
och som undervisar inom sina 
behörigheter 

 elevers genomströmning 

 integration 

 digitalisering 

 intäkterna ska minst uppgå till 
kostnaderna och samtliga 
verksamheter ska hålla budget  

 investeringar ska finansieras med 
egna medel  

Resultat 
Kunskapsförbundet har under lång tid arbetat 
för att få mer flexibla och attraktiva lokaler. 
Nu har två av förbundets tre gymnasieskolor 
byggts om. Under 2016 slutfördes 
ombyggnationerna av Birger 
Sjöberggymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet. 
Ombyggnationerna har lett till att antalet 
kvadratmeter per elev minskat, men det ger 
bara viss ekonomisk effekt eftersom 
Kunskapsförbundet får en högre hyreskostnad 
för ombyggda lokalerna.  
 
I måtten ”antal lärare per 100 elever” och 
”undervisningskostnad per elev” ingår förutom 
gymnasiet även de mer personaltäta 
verksamheterna gymnasiesärskolan och 
introduktionsprogrammen. Antal lärare per 
100 elever tas fram i oktober varje år. Under 
2018 förväntas inga stora förändringar jämfört 
med 2017. 
 
Det är effektivt att ha rätt kompetens på rätt 
position i en organisation. Majoriteten av de 
anställda i Kunskapsförbundet är lärare. Vi 
använder därför andelen legitimerade lärare 
som indikator för att mäta vår effektivitet i det 
här avseendet. Det finns en viss risk inom vissa 
grupper av lärare, där det råder särskilt stor 
kompetensbrist, att vi tvingas anställa 
obehöriga lärare på visstidsanställningar Detta 
kan, i det korta perspektivet, sänka andelen 
legitimerade lärare i förbundet något, men 
målsättningen är så klart att hitta behöriga 
lärare och permanenta tjänsterna även inom 
dessa ämnesområden. 
 

Finansiella mål  
 

 Intäkterna ska minst uppgå till kostnaderna och samtliga verksamheter ska hålla budget  
I årets prognos är de totala kostnaderna högre 
än intäkterna och underskottet beräknas till 
1 895 tkr och det innebär att målet inte 

uppnås. Det är gymnasiet och stöd och 
service som redovisar underskott.  

 

 Investeringar ska finansieras med egna medel  
Målet innebär att Kunskapsförbundet inte ska 
ta lån för att kunna investera. Investeringarna 
ska finansieras genom årets resultat och 
avskrivningar på tidigare inköpta 
investeringar. Årets resultat och avskrivningar 

kommer inte uppgå till samma belopp som 
gjorda investeringar.  Trots detta behövs inga 
lån för att finansiera årets planerade 
investeringar. 
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EKONOMISK ANALYS 
 
 
 
 
 
Kunskapsförbundet har under flera år haft en 
tuff ekonomisk situation och för att komma till 
rätta med den på lång sikt har olika typer av 
förändringar initierats.  
 
Direktionen hur under flera år beslutat om 
förändringar i programutbudet och tio av 
gymnasiets nationella program finns nu enbart 
på en ort.   
 
Två av våra gymnasieskolor, Birger 
Sjöberggymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet, 
har under de senaste åren byggts om för att 
få mer flexibla och attraktiva lokaler. Under 
våren påbörjades en översyn av Magnus 
Åbergsgymnasiet.  
 
Kunskapsförbundets verksamhet i 
Vänerparken har utökats markant under 
2017/2018. Detta beror dels på utökningen av 
YH-utbildningarna och dels på att flera 
vuxenutbildningar har flyttat från Nils 
Ericsonskolan till Vänerparken då antalet 
elever ökar på gymnasieskolan. Lokalerna har 
renoverats och anpassats i syfte att skapa bra 
undervisningslokaler och goda arbetsplatser 
för elever och personal.  
 
För att kunna bevara möjligheterna till god 
lärandekvalitet har omstruktureringsarbetet 
pågått i flera år och under de senast två åren 
har det ekonomiska resultatet varit positivt 
men arbetet med att strukturera om 
fortsätter. 
 
Årets resultat beräknas däremot till ett 
underskott på 1 895 tkr. Resultatet bygger på 
de prognoser som verksamheterna tagit fram. 
Vissa poster är mer osäkra och de kan 
förändras under hösten jämfört med 
nuvarande prognos. Exempel på sådan poster 
är: 
 

 Elever som väljer andra skolor än 
Kunskapsförbundet 
Antalet elever som väljer andra skolor än 
Kunskapsförbundet ser under hösten ut att 
öka jämfört med tidigare år och tidigare 
prognoser. 

 
 Statsbidrag från Migrationsverket för 

nyanlända elever 
Kunskapsförbundet har inte fått alla beslut 
från Migrationsverket som gäller hösten 
2017. Förbundet gör prognoser utifrån 
rektorernas uppskattningar om antal elever 
och tidigare ansökningar till 
Migrationsverket men det finns en stor 
osäkerhet i siffrorna. Totalt har gymnasiet 
budgeterat 18 500 tkr i intäkter och just nu 
räknar vi med att intäkterna hamnar på 
samma nivå som budget. Det är troligt att 
intäkterna i framtiden kommer minska men 
frågan är när och i vilken omfattning.   

 
 Statsbidrag för yrkesvux inom 

vuxenutbildningen 
Bidragen betalas ut löpande under 
kalenderåret och i slutet av året sker en 
återredovisning där antal avslutade kurser 
stäms av mot ansökan. Om kurserna är 
färre blir vuxenutbildningen 
återbetalningsskyldig.  

 
 Ersättning för elever som går Sfi 

Antalet elever som går på uppdrags-
utbildningen Sfi etablering har under våren 
minskat jämfört med budget och det finns 
en osäkerhet vilka volymer som blir 
aktuella för hösten. 

 
Verksamheterna gör uppföljningar 
kontinuerligt för att snabbt upptäcka 
förändringar så att åtgärder kan vidtas för att 
klara årets budget.  
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FINANSIERING  
 
 
 
 
Kunskapsförbundets finansieras till största delen av medlemskommunerna. Gymnasieverksamheten 
finansieras genom förbundsbidrag och den kommunala vuxenutbildningen genom särskilda 
uppdragsavtal som tecknas mellan förbundet och respektive förbundsmedlem. Förbundet bedriver 
också utbildningar som beviljats statsbidrag och uppdragsutbildningar som finansieras av 
uppdragsgivaren.  
 

fördelning av förbundsbidrag och uppdragsersättning per verksamhet 

Verksamhet Förbundsbidrag, tkr Uppdragsersättning, tkr 

Direktion 998 112 

Förfogandeanslag/Oförutsett 
direktionen 4 500 300 
Övergripande kostnader och 
förbundskontor 26 767 4 553 

Stöd och service 144 666 12 580 

Gymnasieutbildningen 260 979 - 

Vuxenutbildningen* - 67 380 

Utökning yrkesvux, Trollhättan **  2 538 

Totalt 437 900 87 463 

 
* Uppdragsersättningen enligt avtal 2018 har utökats med 340 tkr jämför med Mål- och resursplan 
2018 samt utökats med extra SFI-platser i Trollhättan med 1 720 kr. 
**Uppdragsersättningen från Trollhättan har under året utökats med 2 538 tkr jämför med Mål- och 
resursplan 2018.  

 

DRIFTSREDOVISNING  
Förbundsbidrag och uppdragsersättning 

Tkr
Budget 

2018
Periodiserad 

budget
Bokfört 

aug

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget

Prognos-
avvikelse 

helår Bokfört 2017

Intäkter

Förbundsbidrag 437 900 291 933 291 936 3 0 424 992

Uppdragsersättning 87 463 58 309 58 310 1 0 80 845

Summa intäkter 525 363 350 242 350 246 4 0 505 837
 
 
 
 
 
 
 
 

21



15 
 

Verksamheterna  

Månadens 
riktpunkt 67 %

Tkr
Budget 

2018
Periodiserad 

budget

Bokförd 
nettokostnad 

aug

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget

Prognos- 
avviklese 

helår

Bokförd 
kostnad i % av 

budget

Direktion 1 100 733 614 119 0 56%

Förfogandeanslag/ 
oförutsett 4 800 3 200 0 3 200 3 800 0%

Förbundskontor 31 320 20 880 16 092 4 788 762 51%

Gymnasiet 260 979 173 986 176 711 -2 725 -3 092 68%

Vuxenutbildningen 69 918 46 612 45 159 1 453 0 65%

Stöd och service 157 246 104 831 102 145 2 686 -3 365 65%
Summa 525 363 350 242 340 721 9 521 -1 895 65%

 
 
Verksamheterna visar per den 31 augusti ett överskott på 9 521 tkr. Kostnaderna är inte jämt 
fördelade över året. Årets löneökningar gäller för april-december och det innebär att kostnaderna 
blir högre under hösten jämfört med våren. Under sommaren ökar personalkostnader när semester- 
och ferielöner utbetalas. Kostnaderna för läromedel är normalt lägre under våren och beräknas öka 
under hösten i samband med läsårsstart. Kostnader för måltider, skolbusskort samt inackordering. 
uppkommer under vår- och höstterminen när elever är på plats, men inte under sommaren.  

 

INVESTERINGSREDOVISNING  
 
Kunskapsförbundets investeringsbudget är på 8 600 tkr. Liksom tidigare år görs inköp av möbler 
och utrustning till de tre gymnasieskolorna. Hittills har inköp gjorts motsvarande 3 143 tkr och i slutet 
på året beräknas inköpen ligga i nivå med budget.  
 
 

22



16 
 

Verksamhetsberättelser per 
verksamhet 
 
 
 

DIREKTION  
 
Ordförande: Maud Bengtsson (S) 
Vice ordförande: Kenneth Borgmalm (S) 
2:e vice ordförande: Sofia Lindholm (C) 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Direktionen, tillika styrelsen, är det högsta 
beslutande organet i Kunskapsförbundet Väst 
och har det yttersta ansvaret för förbundets 
verksamhet. I juridisk bemärkelse är 
direktionen enligt kommunallagen både den 
beslutande församlingen (detsamma som 
kommunens fullmäktige) och styrelse. I 

delegationsordningen framgår de ärenden där 
direktionens beslutanderätt har delegerats. 
Direktionen består av 14 ledamöter och 14 
ersättare. Varje medlemskommun har utsett 
sju ledamöter och sju ersättare. 
 

Händelser under året 
Direktionen har hittills i år haft sex ordinarie 
sammanträden. Utöver dessa möten har en 
arbetsgrupp träffats och diskuterat nästa års 
Mål- och resursplan.

 
Ekonomisk analys  

Tkr
Budget 

2018
Periodiserad 

budget Bokfört aug

Avvikelse 
mot 

periodiserad 
budget

Prognos- 
avviklese helår Bokfört 2017

Intäkter

Övriga intäkter

Summa intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader

Förfogandeanslag/        
oförutsett 4 800 3 200 0 3 200 3 800

Personalkostnader 975 650 601 49 0 831

Övriga kostnader 125 83 13 70 0 43

Lokalkostnader

Kapitalkostnader

Summa kostnader 5 900 3 933 614 3 319 3 800 874

Netto 5 900 3 933 614 3 319 3 800 874
 
Direktionen visar ett överskott på 119 tkr per 
den 31 augusti. Kostnaderna för 
sammanträdesarvoden och förlorad 
arbetsinkomst är inte jämt fördelade över året 
eftersom direktionen inte har några möten 
under sommarmånaderna. Kostnaderna 
beräknas öka under hösten och årets resultat 
beräknas hamna i nivå med budget. 

Direktionen har också ett förfogandeanslag 
och budget för oförutsedda kostnader. Under 
våren beslutades att rektorerna får 1 000 tkr i 
extra budget av förfogandeanslaget till 
riktade insatser för att förbättra elevernas 
resultat på barn- och fritidsprogrammet och 
vård- och omsorgsprogrammet.
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FÖRBUNDSKONTOR  
 
 
 
 
Förbundsdirektör: Johan Olofson 
 
Verksamhetsbeskrivning 
I Vänerparken i Vänersborg arbetar 
personerna som utgör Kunskapsförbundets 
förbundskontor. Den förbundsgemensamma 
administrationen, förbundskontoret, arbetar 
strategiskt med ledning av förbundet och 
består av kvalificerade stödfunktioner inom de 
små avdelningarna, personal, ekonomi, 
kommunikation och kansli samt utveckling. 
Förbundskontorets arbete kan jämföras med 
arbetet som görs på kommunernas 
kommunlednings- och skolförvaltningskontor. 
Inom verksamheten förbundskontor redovisas 
även förbundsgemensamma kostnader som 
såsom försäkringar och pensionskostnader. 

Händelser under året 
Förutom att vara ett stöd i det vardagliga 
arbetet, fortsätter förbundskontoret med att 
arbeta fram policys, riktlinjer och rutiner inom 
områdena ekonomi, personal, kommunikation, 
ärendehantering med mera. 

 
Den 1 januari påbörjades implementeringen av 
ett nytt ekonomisystem, samtidigt i 
Kunskapsförbundet och Trollhättans stad.  
Införandet av det nya systemet har inte varit 
friktionsfri och föranledde bland annat att 
inget delårsbokslut kunde rapporteras efter 
första kvartalet.    
 
GDPR 
Liksom alla andra organisationer och företag i 
Europa har Kunskapsförbundet behövt se 
över, anpassa och förändra sin hantering av 
personuppgifter genom att den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft 
under våren. Det har varit en omfattande 
process som påverkar yrkesutövningen för alla 
medarbetare i Kunskapsförbundet. Då det 
ännu inte finns någon rättspraxis av den nya 
förordningen att förhålla sig till räknar vi med 
att behöva jobba med vår personuppgifts-
hantering under flera år framöver..

 
Ekonomisk analys  

Tkr
Budget 

2018
Periodiserad 

budget
Bokfört 

aug

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget

Prognos- 
avviklese 

helår Bokfört 2017

Intäkter

Övriga intäkter 2 208 1 472 1 579 107 0 2 297

Summa intäkter 2 208 1 472 1 579 107 0 2 297

Kostnader

Personalkostnader 24 343 16 229 13 131 3 098 762 21 895

Övriga kostnader 8 261 5 507 3 844 1 663 0 8 261

Lokalkostnader 670 447 667 -220 0 671

Kapitalkostnader 254 169 29 140 0 140

Summa kostnader 33 528 22 352 17 671 4 681 762 30 967

Netto 31 320 20 880 16 092 4 788 762 28 670
 
Förbundskontoret redovisar ett överskott på 
4 543 tkr per den 31 augusti. Personal-
kostnaderna visar ett överskott eftersom det 
under våren funnits vakanta tjänster och 
tjänstledigheter bland administrationen.  
 

En annan förklaring är att det i budgeten finns 
avsatt pengar för en ökning av förbundets 
pensionskostnader. Pensionsprognosen i 
augusti visar lägre kostnader än budgeterat. 
Prognosen för 2018 beräknas till ett överskott 
med 762 tkr. 
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GYMNASIESKOLAN 
 
 
 
 
Verksamhetschef: Camilla Kauffeldt 
 
Verksamhetsbeskrivning 
På förbundets tre gymnasieskolor finns drygt 
2 900 elever. Gymnasiet omfattar 16 nationella 
program och några program finns i både 
Trollhättan och Vänersborg. Gymnasie-
särskolan är förlagd till Magnus Åbergs-
gymnasiet Introduktionsprogrammen (IM) har 
olika inriktningar och finns lokalintegrerade i de 
tre verksamheterna.  
 

Händelser under året 
 

Antagning läsåret 2018/ 2019 
Program Antal 

2016 
 Antal 

2017 
Antal  
2018 

Barn och Fritid 28 39 45 
Bygg och 
anläggning 

58 54 46 

Ekonomi 69 79 63 
El och energi 50 39 37 
Estet musik  25 24 26 
Fordon 18 7 23 
Handel 31 19 19 
Hotell och 
Turism 

0 15 15 

Humanist 0 4 1 
Industri 26 32 31 
Natur 97 148 116 
Restaurang och 
Livsmedel 

10 14 8 

Samhäll 79 88 87 
Teknik 129 131 124 
VVS 19 16 15 
Vård och 
Omsorg 

54 58 52 

Lärling 22 21 26 
Summa 715 788 734 

 
Ett något större intresse för yrkesprogram kan 
skönjas i antagningen för läsåret 18/ 19, men 
fortfarande är det de teoretiska utbildningarna 
som har störst söktryck. Fordonsprogrammet 
ökar stort och industriprogrammet behåller det 
söktryck som synts de sista två åren.  
 
Inför årets antagning har en justering av antalet 
platser gjorts för att kunna bibehålla kvalitet 
såväl som effektivitet på programmen. Effekten 
blir att elevantalet i åk 1 ligger något lägre än 
föregående år. Totalt minskar totala antalet 
elever på förbundets gymnasieskolor med 149 
elever, från 2 941 elever till 2 792 elever.  

 
Förändringar i elevstrukturerna på skolorna 
kommer fortsatt kräva att skolorna anpassar 
verksamheten och skapar möjligheter för 
utökat stöd och strukturer för överlämningar 
som fångar upp alla elevers behov.  
Elevhälsoteamen, modersmålsundervisningen 
och modersmålsstödet ses nu över och 
behöver anpassas till den elevgrupp som 
kommer. En del i det arbetet är Skolverkets 
särskilda satsning på Nyanländas lärande som 
Kunskapsförbundet är deltagare i.  
 
Introduktionsprogrammen 
Antalet elever som inte blir behöriga till 
nationellt program på gymnasiet är fortsatt 
hög. Språkintroduktionen är fortsatt det största 
av IM- programmen men förskjutning av elever 
mellan de olika programmen på IM sker. Detta 
är dels en konsekvens av ett nytt arbetssätt 
men även en naturlig utveckling när eleverna 
rör sig mellan grundskola och gymnasium och 
har hunnit längre i sin språkutveckling när de 
kommer.  
 

Introduktions
programmen 
2017 

Trollhättan Vänersborg Alla 

IMIND 79 37 116 
IMPREP 15 12 27 
SPRINT 250 222 472 
IMYRK 27 23 50 
Summa 371 294 665 

 
Inför detta läsår har introduktionsprogrammen 
förändrat antagningen mellan sina inriktningar 
för att snabbare kunna erbjuda yrkesutbildning 
eller mer individuella anpassningar i studierna 
för de elever som går på språkintroduktion. 
När man når målen för åk 6 på grundskolenivå 
blir man hänvisad till något av de andra 
introduktionsprogrammen för att läsa mot åk 9 
och möjlig gymnasiebehörighet eller mot ett 
yrke.  
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Introduktions
programmen 
2018 

Trollhättan Vänersborg Alla 

IMIND 89 36 125 
IMPREP 45 51 96 
SPRINT 151 151 302 
IMYRK 52 24 76 
Summa 337 262 599 

 
Därav förändringen av elevtal mellan de olika 
programmen inom introduktionsprogrammen. 
Ett större utbud av IMYRK inriktningar har 
erbjudits i år och här finns ett fortsatt stort 
intresse även nästa år. Totalt har IM minskat 
med 66 elever beroende på minskat behov av 
språkintroduktion.  
 

Gymnasiesärskolan 
På gymnasiesärskolan går 84 elever.  
Av dem går 61 på ett av de fem nationella 
program som erbjuds inom förbundet och 23 
på ett individuellt program.  
 
Utmaningen för skolformen är i nuläget de 
stora variationer av stöd som finns i de två 
olika inriktningarna. De nationella programmen 
behöver närma sig gymnasieskolans nationella 
yrkesprogram för att de eleverna ska hamna 
närmre arbetsmarknaden och anställnings-
barhet. Arbetet med att utveckla det arbets-

platsförlagda lärandet (APL) för dessa elever 
pågår.  
 

Storleken på gymnasieskolorna  
Elevantalen på skolorna förändras och störst av 
gymnasieskolorna är Birger Sjöbergsgymnasiet 
med 1 047 elever fördelade på tio program och 
ett stort IM. Nils Ericsongymnasiet är näst 
störst med 902 elever fördelade på fem 
nationella program samt IM och Lärling. 
Magnus Åbergsgymnasiet är minst med 759 
elever fördelade på tre stora program och fyra 
små samt IM. 
 
Rektorsorganisationen 
Läsårsstarten 2018/2019 genomfördes en 
organisationsförändring av rektorsenheterna. 
De nationella programmen på gymnasie-
skolorna samlades under en rektor istället för 
två som det varit tidigare. Syftet med 
förändringen är att skapa bättre 
förutsättningar till en likvärdig utbildning för 
eleverna samt möjliggöra ett tydligare fokus på 
det pedagogiska ledarskapet. Som stöd i detta 
arbete förtydligas de biträdande rektorernas 
uppdrag och deras delegation av uppgifter för 
en ökad likvärdighet mellan skolorna.  
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Nyckeltal  
 

Elevtal per program och skola hösten 2017 och 2018 

Program  
Hösten 

2017 
Hösten 

2018 

Birger 
Sjöberg- 

gymnasiet 

Magnus 
Åbergs- 

gymnasiet 

Nils 
Ericsons- 

gymnasiet 

Bygg- och anläggningsprogrammet 158 148   148   

Barn- och fritidsprogrammet 97 100 100 
  El- och energiprogrammet 118 115 115 
 

  

Ekonomiprogrammet 222 202 77 125   

Estetiska programmet - estetik, bild, dans - - 
  

  

Estetiska programmet - musik 45 44 19 25   
Estetiska programmet - spetsutbildning 
musik 42 36 36 

 
  

Fordons- och transportprogrammet 40 43 43 
 

  

Handels- och administrationsprogrammet 73 61 
 

61   

Hotell- och turismprogrammet 27 30 
 

30   

Humanistiska programmet 11 5 5 
 

  

Industritekniska programmet 90 90 
  

90 

Naturvetenskapsprogrammet 341 340 83 
 

257 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 41 23 
 

23   

Samhällsvetenskapsprogrammet 254 247 115 132   

Teknikprogrammet 376 372 118 
 

254 

VVS- och fastighetsprogrammet 47 48 
  

48 

Vård- och omsorgsprogrammet 158 148 74 
 

74 

Lärlingsprogrammet 51 57   
 

57 

Totalt nationella program 2 191 2 109 785 544 780 

Introduktionsprogrammen (inkl. 
resursskola) 665 599 262 215 122 

Gymnasiesärskolan 85 84   84   

Totalt  2 941 2 792 1 047 843 902 
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Ekonomisk analys 

Tkr
Budget 

2018
Periodiserad 

budget
Bokfört 

aug

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget

Prognos- 
avviklese 

helår Bokfört 2017

Intäkter

Interkommunala intäkter 4 000 2 667 2 362 -305 0 3 872

Övriga intäkter 32 508 21 672 25 899 4 227 5 592 34 835

Summa intäkter 36 508 24 339 28 261 3 922 5 592 38 707

Kostnader 

Interkommunala kostnader 1 500 1 000 991 9 0 1 687

Personalkostnader 213 866 142 577 148 978 -6 401 -9 134 204 462

Köp från egen verksamhet 60 052 40 035 40 035 0 0 58 171

Övriga kostnader 21 019 14 013 14 512 -499 0 26 814

Kapitalkostnader 1 050 700 456 244 450 3 345

Summa kostnader 297 487 198 325 204 972 -6 647 -8 684 294 479

Netto 260 979 173 986 176 711 -2 725 -3 092 255 772
 
Gymnasiet redovisar ett underskott på 
2 725 tkr per den 31 augusti. Intäkter utöver 
budget består främst utav ersättning från 
Migrationsverket avseende ansökningar för 
asylsökande elever under 2017. Beslutade 
bidrag överstiger de uppbokade intäkterna 
vilket genererar en positiv avviksele under 
2018. 
 
Resursfördelningen för gymnasiets 
nationella program bygger på elevantal för 
våren samt en prognos för hösten. Modellen 
utgår från programmens struktur och 
innehåll samt antagande om optimala 
gruppstorlekar. Resursfördelningen för 2018 

visar att fler resurser har behövts under 
våren än under hösten. Budgeten är dock 
periodiserad i tolftedelar vilket leder till ett 
underskott per 31 augusti.  
 
Personalkostnaderna prognostiseras till ett 
underskott på 9 134 tkr jämfört med budget. 
Eftersom lönerevisionen inte är klar för 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet 
väntas avvikelsen öka något under hösten.  
Verksamhetens resultat för 2018 beräknas 
generera ett underskott på 3 092 tkr. 
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VUXENUTBILDNING 
 
 
 
 
Verksamhetschef: Jan-Erik Aronsson 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Vuxenutbildningen inom Kunskapsförbundet 
finns i Vänerparken i Vänersborg och på Nils 
Ericsonsskolan i Trollhättan. Mer än 3 000 
elever studerar inom verksamheterna:  
 Grundläggande vuxenutbildning  
 Gymnasial vuxenutbildning  
 Utbildning i svenska för invandrare  
 Särskild utbildning för vuxna  
 Yrkeshögskola  
 Högre utbildningar där 

Kunskapsförbundet inte är huvudman 
men fungerar som ett lärcentrum 

 
Utöver detta bedriver vuxenutbildningen 
utbildningar som beviljats statsbidrag och 
uppdragsutbildningar som finansieras av 
uppdragsgivaren. 
 
Vuxenutbildningen fortsätter att organisera 
verksamheten utifrån likvärdighet, det vill 
säga ”en vuxenutbildning i två städer”. 
Skolutveckling inom vuxenutbildningen tar 
ett ännu starkare avstamp för att garantera 
att elevernas engagemang, välbefinnande 
och lärande ständigt förbättras.  
 
Vuxenutbildningens utvecklingsområden är: 
 Likvärdighet 
 Formativt förhållningssätt 
 Media och informationskunnighet (MIK) 
 Vuxenpedagogiskt förhållningssätt 
 
Utöver vad som skrivs i statliga uppdrag och 
Kunskapsförbundets mål- och resursplan, 
ska vuxenutbildningen både inom egen 
verksamhet och i samverkan med andra 
bidra till att tillgodose arbetsmarknadens 
behov och att elevernas möjlighet till egen 
försörjning stöds. Avdelningen Individ och 
Samhälle arbetar främst med dessa uppdrag. 
De olika skolformerna levererar utbildning 
utifrån behoven.  
 
Händelser under året 

Strukturella utmaningar i vuxenutbildningen  
Vuxenutbildningen prioriterar de 
utbildningarna som invånarna har rätt till 

enligt lag och dit hör skolformerna Sfi, 
grundläggande vuxenutbildning och 
grundläggande särvux.  Under flera år har 
det varit stora volymökningar inom Sfi och 
det mesta tyder på att ökningen kommer att 
fortsätta om än inte i den omfattning som vi 
tidigare bedömt.   
 
Enligt sökbilden inför våren 2018 har fler 
kommuninvånare sökt utbildningar och 
kurser än det har funnits att tillgå. 
Exempelvis är vård och omsorg ett område 
där det finns en positiv arbetsmarknad men 
inte tillräckligt med utbildningsplatser.  
 
Från januari 2017 finns en rättighets-
lagstiftning även för viss gymnasial vuxen-
utbildning. Den innebär att personer har rätt 
att gå utbildningar inom kommunal 
vuxenutbildning (komvux) för att kunna bli 
behörig till högskola eller yrkeshögskola.  
Den 2 juli trädde även studiestartstödet i 
kraft. Det ger kommuninnevånare med låg 
utbildningsnivå en möjlighet att studera 50 
veckor på heltid med studiestöd utan 
lånedel. 
 
Januari 2018 infördes utbildningsplikt för 
nyanlända med kort studiebakgrund, vilket 
medför att fler elever kommer i studier i 
denna målgrupp. 
 

Utbildning i svenska för invandrare 
Restad Gård är ett stort asylboende i 
Vänersborgs kommun och det medför ett 
stort behov av utbildningsplaster framförallt 
i Vänersborg.  
 
Sfi erbjuder olika studieformer på dagtid, 
kvällstid och distansundervisning. Behovet 
av kvällsundervisning har ökat, då många 
elever har arbete, praktikplats eller 
instegsjobb. Det prövas olika undervisnings-
modeller, som har visat sig mycket 
lyckosamma, och det har ökat genom-
strömningen från kursstart till att betyg 
sätts. Även Sfi kombinerat med 
yrkesutbildning genomförs. 
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Lärlingsutbildningen 
Det har återigen varit möjligt att söka 
statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 
för vuxna. Kunskapsförbundet har beviljats 
ett tjugotal platser för 2018. 
 

Yrkesvux 
Arbetsmarknaden efterfrågar personer som 
har utbildats inom yrkesvux. Genom ett 
samarbete med fyra kommuner i Dalsland 
och en kommunal medfinansiering har 
Kunskapsförbundet beviljats utbildnings-
platser inom det nya regionala Yrkesvux. 
Sammanhållna utbildningar kommer att 
startas och bedrivas inom yrkesområden 
under 2018. 
  

Yrkeshögskoleutbildning 
Under våren beviljade Myndigheten för 
yrkeshögskolan sju av Vuxenutbildningens 
ansökningar om att starta och bedriva 
yrkeshögskoleutbildning. 
 
Följande utbildningar genomförs under 2018: 

 

 Filmarbetarutbildning  
 Medicinsk sekreterare  
 Specialistutbildad undersköterska 

akutsjukvård  
 Specialistutbildad undersköterska 

palliativ vård 
 Underhållstekniker  
 Integrationspedagog  
 Socialadministratör  
 Lärarassistent 
 Integrationspedagog 
 Underhållstekniker 
 Diagnostekniker fordon 

 
Dessutom genomförs behörighetsgivande 
förutbildning inför YH-utbildning. 
 

Projekt som Vuxenutbildningen deltar i 
Vuxenutbildningen deltar som partner i fyra 
olika ESF/Interreg projekt. Kobra, 
Pendlerbroen, Exportfrämjande integration 
samt Yggdrasil. Den gemensamma 
nämnaren för projekten är en effektiv 
matchning av arbetsmarknadens behov av 
arbetskraft. 
 

 
 
 
Nyckeltal 
 
Heltidsplatser hösten 2018  

  
   2018 2018 2018 

  2017 Totalt Trollhättan Vänersborg 

Gruv                                 315 367 164 203 

Gymnasieteoretiska         343 301 52 249 

Yrkeskurser/yrkesvux       185 198 119 79 

Sfi                                     1 119 955 609 646 

Särvux                               63 63 63 0 

Yh                                      140 232 25 207 

Uppdragsutbildning                             65 52 15 37 

Högre utbildning                 157 138 - - 

Trainee 24 64 21 43 

Lärlingsutbildning                            9 8 4 4 

  2 420 2 378 1 072 1 168 
(Siffrorna ovan anger heltidsberäkning och inte antalet elever som studerar i olika kurser.) 
(* Siffrorna avser elever från andra kommuner än Trollhättan och Vänersborg) 
(**Merparten av utbildningen ligger förlagd under höstterminen) 
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Ekonomisk analys  

Tkr
Budget 

2018
Periodiserad 

budget
Bokfört 

aug

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget

Prognos- 
avviklese 

helår
Bokfört 

2017

Intäkter

Interkommunala intäkter 0 263

Övriga intäkter 49 054 32 703 33 114 411 500 46 890

Summa inäkter 49 054 32 703 33 114 411 500 47 153

Kostnader

Personalkostnader 98 959 65 973 65 088 885 -500 90 426

Interkommunala kostnader 138 -138 -138 315

Köp från egen verksamhet 10 489 6 993 6 993 0 0 13 636

Övriga kostnader 9 524 6 349 5 960 389 278 8 393

Kapitalkostnader 94 -94 -140 82

Summa kostnader 118 972 79 315 78 273 1 042 -500 112 852

Netto 69 918 46 612 45 159 1 453 0 65 699
 
 
Vuxenutbildningen visar ett överskott för 
perioden på 1 453 tkr. Intäkterna för hela 
året ökar med 500 tkr jämfört mot budget. 
Ökningen härleds främst till ökade 
statsbidrag från Skolverket avseende 
utveckling av Lärcentrum och rekryterande 
insatser inom vuxenutbildningen. Även 
ökade intäkter avseende EU-projekt 
påverkar intäkterna positivt jämfört mot 
budget. Under perioden ser vi däremot ett 
minskat elevantal inom Sfi etablering som 
påverkar intäktsprognosen negativt. En 
trend som ser ut att fortsätta under 
höstterminen och även 2019.  
 
Personalkostnaderna visar ett överskott för 
perioden på 977 tkr men prognostiseras på 
helåret till ett underskott jämfört med 
budget på 500 tkr. Anledning till differens 
mellan perioden och helårsprognosen 
härleds till lönerevisionen som ännu inte är 
klar. Att vuxenutbildningen prognostiserar 
ett underskott på helåret är övergång och 
anpassning till semestertjänst. 

Vuxenutbildningens prognos för 2018 visar 
ett nollresultat där prognosen för Sfi 
etablering och Yrkesvux är fortsatt osäker. 
Risk finns att ett minskat inflöde av elever 
inom Sfi etablering minskar mer än 
prognostiserat och kan påverka prognosen 
negativt. Löpande uppföljning kommer att 
ske månadsvis. En annan risk är Yrkesvux 
där beviljat statsbidrag baseras på antalet 
avslutade kurser. Det innebär att förbundet 
blir återbetalningsskyldiga om inte avslutade 
kurser stämmer med ansökan. Följs ansökan 
eller att fler kurser avslutas så kan också 
ytterligare medel från Trollhättan avropas 
för att matcha statsbidraget från staten 
vilket kan påverka prognosen positivt. 
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STÖD OCH SERVICE 
 
 
 
 
Verksamhetschef: Lena Hansson 
 
Verksamhetsbeskrivning 
När Kunskapsförbundet startades skapades 
ett verksamhetsområde för stöd och service 
för att effektivisera och höja kvaliteten på 
alla stödjande funktioner. Detta för att ge 
gymnasieskola och vuxenutbildning 
möjlighet att fokusera på den pedagogiska 
uppgiften. 
 
I området ingår ansvar för lokaler, 
administration, IT, telefoni, vaktmästeri, 
lokalvård, skolmåltider, café, elevresor, och 
det interkommunala området för gymnasiet. 
Elevresor och interkommunalt för gymnasie-
särskolan ligger på gymnasiesärskolans 
rektor. 
 
Händelser under året 

IT 
Allt större krav ställs på tillgången av IT-
utrustning även för personal. Grupper som 
tidigare inte använde dator i sitt arbete som 
lokalvård och måltidspersonal, måste idag ha 
tillgång till dator. Personalregistrerings-
programmet Medvind kräver att närvaro, 
ledighetsansökningar med mera hanteras 
digitalt. Fakturahantering sker digitalt. På 
intranätet finns också information som alla 
måste få tillgång till. Det har medfört att 
antalet personaldatorer i förbundet har 
utökats. 
 
En översyn pågår för att se om modern 
teknik kan leda till färre och säkrare 
utskrifter. Det kan i sin tur leda till att 
behovet av skrivare och mängden 
kopieringspapper minskar. En kartläggning 
och översyn av programvaror görs dels för 
att effektivisera men framförallt för att 
programmen ska stämma överens med 
användandet.  
 

Vuxenutbildningen har köpt in så kallade 
cromebooks på försök vilket är ett billigare 
alternativ än en vanlig dator. 
 
En ny en för IT och digitalisering har skapats 
genom att IT-strategtjänsten omvandlats till 
enhetschef. Han kartlägger området för att 
hitta lösningar som kan leda till att vi blir 
mer kostnadseffektiva. Croomebooks har till 
stor del ersatt PC till årskurs ett eleverna på 
gymnasiet vilket medfört att 
kostnadsökningen kunnat stoppa. Målet att 
öka kvalitén och säkerheten för användarna. 
 
Lokaler 
Lokalerna för gymnasiet har anpassats till en 
rimlig kostnadsmässig nivå. Det återstår 
dock en del anpassningar och omflyttningar 
som medför vissa kostnader. Planeringen för 
att bygga om Magnus Åbergsgymnasiet 
pågår för att lokalerna ska kunna nyttjas 
effektivt och hålla en standard som 
motsvarar förbundets övriga 
gymnasieskolor.  
 
Vuxenutbildningen har en mer rörlig 
verksamhet där behoven skiftar snabbt. 
Vänerparken och delar av Nils 
Ericsonsgymnasiet utgör basen för 
vuxenutbildningen. Under 2018 har flera nya 
utbildningar startat, i huvudsak 
yrkeshögskole- och andra yrkesutbildningar. 
Dessa utbildningar har till stor del inrymts i 
gymnasiets yrkeslokaler. Lokalerna i 
Vänerparken har utökats men det finns inte 
utrymme att växa i den mån behovet finns. 
Därför har tillfälliga lokaler hyrts och fler 
kommer att behöva hyras.  
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Nyckeltal 
 
Interkommunalt flöde  

 
2017 

Våren 
 2018 

Prognos 
Hösten 

 2018 
Genomsnitt  

2018 
Elever från Trollhättan och Vänersborg  
som studerar i andra kommuner eller 
friskolor 1 132 1 210 1 230 1 220 

   
  

Elever från andra kommuner som 
studerar i Kunskapsförbundet 283 309 288 298 

 
 
Det interkommunala området består av 
kostnader för de gymnasieelever som är 
folkbokförda i Trollhättan och Vänersborg 
men går i andra gymnasieskolor eller 
friskolor utanför Kunskapsförbundet.  
 
Området hanterar också intäkter för de 
gymnasieelever som går i 
Kunskapsförbundets skolor och är 

folkbokförda i andra kommuner. Antalet 
elever som studerar i andra kommuner eller 
friskolor ser under hösten ut att öka. 
Däremot minskat antalet elever som kommer 
till Kunskapsförbundet. 
 
 
 

 

Ekonomisk analys 

Tkr
Budget 

2018
Periodiserad 

budget
Bokfört 

aug

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget

Prognos- 
avviklese 

helår Bokfört 2017

Intäkter

Interkommunala intäkter 34 500 23 000 25 915 2 915 4 577 34 470

Intäkter från egen verksamhet 74 515 49 677 47 027 -2 650 -3 974 71 807

Övriga intäkter 4 810 3 207 3 786 579 1 583 5 095

Summa intäkter 113 825 75 883 76 728 845 2 186 111 372

Kostnader

Interkommunala kostnader 111 576 74 384 79 782 -5 398 -8 024 108 927

Personalkostnader 37 737 25 158 23 647 1 511 2 000 36 035

Övriga kostnader 45 198 30 132 26 307 3 825 -2 452 44 904

Lokalkostnader 72 560 48 373 47 141 1 232 1 925 69 321

Kapitalkostnader 4 000 2 667 1 996 671 1 000 3 902

Summa kostnader 271 071 180 714 178 873 1 841 -5 551 263 089

Netto 157 246 104 831 102 145 2 686 -3 365 151 717
 
 
Stöd och service redovisar ett överskott på 
2 686 tkr per den 31 augusti. Verksamhetens 
budget är uppdelad i tolftedelar medan vissa 
kostnader främst uppstår på vår- respektive 
hösttermin. Det gäller framför allt kostnader 
för måltider, datorer och inackordering som 
är tätt sammankopplade till när eleverna 

befinner sig på skolorna. Detta förklarar 
varför vi i augusti har ett överskott men 
ändå prognostiserar ett underskott i slutet 
av året. 
 
Elever från andra kommuner som väljer att 
studera på någon av Kunskapsförbundets 
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utbildningar är enligt prognoserna fler än 
förväntat vilket ger större intäkter än 
budgeterat. Samtidigt verkar också fler 
elever än väntat välja andra kommuner eller 
friskolor vilket gör att kostnaderna ökar. 
Prognoserna för de interkommunala 
eleverna är dock väldigt osäkra i början av 
läsåret.  
 
Under året har ett antal administratörer 
flyttat från skolservice till vuxenutbildningen. 
På grund av detta kommer intäkter för den 
interna försäljningen att bli mindre än 
budgeterat. När stöd och service inte längre 
betalar för denna personal ger det å andra 
sidan en positiv avvikelse på 
personalkostnader. 
 
Utökade uppdrag av städning mot 
Trollhättans stad, ett ökat antal 

anställningsbidrag samt bidrag från 
Migrationsverket ger ett ytterligare 
överskott på intäktssidan. 
 
Kostnaderna för reparation och underhåll av 
fastigheter har varit högre än budgeterat 
under 2018. Detta beror till viss del på 
skadegörelse och till viss del på 
ombyggnationer. På grund av detta visar 
prognosen ett underskott på övriga 
kostnader.  
 
En reducering i hyresavtal mot Trollhättans 
Stad samt att man inte utnyttjat lokaler i den 
utsträckning som budgeterats gör att stöd 
och service visar ett överskott på 
lokalkostnader. 
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Ekonomiska sammanställningar 

 
 

RESULTATRÄKNING 
 
Tkr Not 

Augusti 
2017 

Augusti 
2018 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Verksamhetens intäkter     1 417 558 442 636 632 944 656 417 664 695 

varav jämförelsestörande post 1      

Verksamhetens kostnader 2 -401 289 -430 284 -622 208 -650 893 -662 196 

Avskrivningar 3 -4 908 -2 574 -7 467 -5 304 -3 994 

Verksamhetens nettokostnad 11 361 9 777 3 269 220 -1 495 

  
     

Finansiella intäkter 4 5 7 6 - - 

Finansiella kostnader 5 -144 -259 -170 -220 -400 

PERIODENS RESULTAT 
 

11 222 9 525 3 105 0 -1 895 
 

KASSAFLÖDESANALYS  

Tkr 
   

Not 
Augusti 

2017 
Augusti  

2018 
Bokslut 

2017  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
   

 
 

 

Resultat efter finansiella poster 
  

11 222 9 525 3 105  

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
  

   

 
Direktbokning eget kapital 

 
- - -  

 
Avskrivningar av anläggningstillgångar 3 4 908 2 574 7 467  

 
Avsättning till pensioner 

 
9 1 683 4 557 3 484  

 
Övrig justeringspost 

   
   

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga 
fordringar 

 
-4 294 -10 323 -57 753  

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder 
 

-5 1111 -30 830 52 461  

Medel från den löpande verksamheten  
  

-2 814 -34 022 8 763  

      
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
   

   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
 

6 -4 221 -3 143 -7 982  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
  

   

Medel från investeringsverksamheten    
 

-4 221 -3 143 -7 982  

      
   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
   

   

Nyupptagna lån 
   

- - - - 

Amortering av skuld 
 

10 - - - - 

Medel från finansieringsverksamheten  
  

- - - - 

      
   

ÅRETS KASSAFLÖDE 
   

4 187 -27 640 781  

Likvida medel vid årets början   
 

40 951 41 732 40 951  

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT  
  

45 138 14 092 41 732  
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BALANSRÄKNING   

Tkr 
   

Not 
Augusti  
     2017 

Augusti 
2018 

Bokslut 
2017  

Anläggningstillgångar 
  

     

 
Maskiner och inventarier 6 18 474 20 244 19 676   

Summa anläggningstillgångar 
 

18 474 20 244 19 676  

   
  

 
 

Omsättningstillgångar 
  

     

 
Kundfordringar 

  
42 769 60 451 99 006  

 
Kortfristiga fordringar 7 50 188 96 289 47 410  

 
Likvida medel 

 
8 45 138 14 092 41 732  

Summa omsättningstillgångar 
 

138 095 170 832 188 148  

TILLGÅNGAR 
   

156 569 191 076 207 824  

     
  

 
 

     
  

 
 

Eget kapital 
   

     

 
Ingående eget kapital 

 
7 072 10 176 7 071  

 
Periodens resultat 

  
11 222 9 525 3 105  

Summa eget kapital  
  

18 294 19 701 10 176  

     
     

Avsättningar 
   

     

 
Avsättningar för pensioner 9 9 387 15 745 11 188  

 
Andra avsättningar 

  
   -   

     
     

Skulder 
   

     

 
Långfristiga skulder 

 
10 - - - - 

     
     

 

Kortfristig del av långfristiga 
skulder 

 
2 735 - -     - 

 
Leverantörsskulder 

  
6 944 3 955 33 082  

 
Kortfristiga skulder 11 119 208 151 674 153 378  

Summa avsättningar och 
skulder   

 
138 275 155 629 186 460  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

156 569 191 076 207 824  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Externa redovisningsprinciper 
Kunskapsförbundet Väst redovisning upprättas enligt kommunallagen och enligt kommunala 
redovisningslagen samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning, RKR. I vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa avsteg från 
rekommendationerna från normgivande organ. Dessa avsteg kommenteras nedan, under 
respektive rubrik. Förbundet följer också ett antal övergripande principer, såsom principen om 
pågående verksamhet, objektivitetsprincipen, försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt 
principen om öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande bild av förbundets ekonomiska 
resultat och ställning på bokslutsdagen. 
 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 
men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Dessa redovisas i not. 

 

Pensionsskuld  
Pensionsförmåner som har intjänats från och med 2013-01-01 redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. Kostnaden för avsättningen har också 
belastats med särskild löneskatt på 24,26 %. Förbundets pensionskostnader och pensionsskuld 
grundar sig på Skandias beräkningar och prognoser. Prognosen för 2018 baserar sig på Skandias 
pensionsprognos som tog fram per den 31 augusti 2018. 
 

Semesterlöneskuld, timlöneskuld 
Semesterlöneskulden och övriga löneskulder till de anställda redovisas som en kortfristig skuld. 
De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Ingen förändring av 
semesterlöneskulden eller timlöneskulden har bokats under året. 

 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal som Kunskapsförbundet har klassas som operationella och redovisas som 
kostnad i resultaträkningen löpande. Ett leasingavtal klassificeras som operationellt om det inte 
innebär att de ekonomiska fördelar och risker i allt väsentligt överförs till leasingtagaren.  
 

Avskrivningar 
En materiell anläggningstillgång ska redovisas som tillgång i balansräkningen när det är sannolikt 
att de framtida ekonomiska fördelarna kommer förbundet till del och anskaffningsvärdet för 
tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar med begränsad 
nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna nyttjandeperiod enligt en plan som fastställs 
vid anskaffningsvärdet, så kallad linjär avskrivning. Eventuellt restvärde utgör inte underlag för 
avskrivning. 
 
I samband med bildandet av förbundet anskaffades samtliga inventarier och datorer som avsåg 
gymnasiet och vuxenutbildningen från Vänersborgs kommun och Trollhättans Stad (övertagna 
inventarier och datorer). Vad gäller dessa inventarier så har det gjorts en samlad bedömning av 
restvärdet där avskrivningstider på 2-5 år speglar kvarvarande nyttjandeperiod.  
 
De olika avskrivningstiderna för investeringar är: 
Övertagna inventarier    5 år 
Övertagna datorer   2 år 
Inventarier    5-10 år 
Stadigvarande undervisningsmaterial  5 år 
Datorer     2-3 år 
 

37



 

31 
 

NOTER  
 

Not 1 Verksamhetens intäkter      

       

Tkr   2017-08-31 2018-08-31 

Bidrag   386 892 409 748 

     Varav förbundsbidrag/uppdragsersättning   337 225 350 365 

Försäljningsintäkter material   4 925 4 371 

Hyresintäkter   18 764 

Avgifter och ersättningar   123 86 

Interkommunala intäkter   23 442 25 467 

Övriga intäkter   2 158 2 200 

Summa   417 558 442 636 

 
  

 
 

 
  

 
 

Not 2 Verksamhetens kostnader      

       

Tkr   2017-08-31 2018-08-31 

Löner   167 888 180 450 

Pensionskostnader   9 486 13 299 

Sociala avgifter och löneskatt   54 670 57 696 

Anläggnings- och underhållsmaterial   1 113 -1 094 

Fastighetskostnader   2 423 3 298 

Lokal- och markhyror   46 192 47 586 

Köp av huvudverksamhet   73 339 80 943 

Övriga tjänster   29 374 36 645 

Lämnade bidrag   1 284 1 407 

Material   15 521 10 054 

Summa   401 289 430 284 

 
  

 
 

 
  

 
 

Not 3 Avskrivningar      

       

Tkr   2017-08-31 2018-08-31 

Avskrivningar enligt plan   4 908  2 574 

Nedskrivningar   - - 

Summa   4 908 2 574 

 
  

 
 

Not 4 Finansiella intäkter      

       

Tkr   2017-08-31 2018-08-31 

Ränta på rörliga medel   - - 

Övriga ränteintäkter   - - 

Summa   - - 
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Not 5 Finansiella kostnader      

       

Tkr   2017-12-31 2018-08-31 

Ränta på checkkredit och lån   30  

Övriga räntekostnader   114 259 

Summa   144 259 

 
  

 
 

Not 6 Inventarier      

       

Tkr   2017-12-31 2018-08-31 

 
  

 
 

Ingående bokfört värde   50 494 58 475 

Årets nyanskaffningar   7 981 3 143 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde   58 475 61 619 

 
  

 
 

Ingående avskrivningar   -31 333 -38 800 

Årets avskrivningar   -7 467 -2 574 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -38 800 -41 374 

 
  

 
 

Utgående redovisat värde   19 675 20 244 
 
   

 
 

Not 7 Förutbetalda kostnader & Upplupna 
intäkter      

       

Tkr   2017-12-31 2018-08-31 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   47 410 96 289 

Summa   47 410 96 289 

 
  

 
 

 

Not 8 Likvida medel      

       

Tkr   2017-12-31 2018-08-31 

Kassa   - - 

Bank   45 135 

Plusgiro   41 687 13 957 

Summa   41 732 14 092 
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Not 9 Avsättningar för pensioner      

       

Tkr   2017-12-31 2018-08-31 

Ingående avsättning   7 704 11 188 

Nyintjänad pension   2 804 3 667 

Avsättning löneskatt   680 890 

Utgående avsättning   11 188 15 745 

     

    
 

 

Not 10 Långfristiga lån      

       

Tkr   2017-12-31 2018-08-31 

Reverslån Trollhättans Stad   - - 

Summa   - - 

 
  

 
 

Amortering år 2013-2016   10 942 10 942 

Amortering år 2017   2 735  2 735  

 
  

 
 

Ställda säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser   Inga Inga 

 
  

 
 

Not 11 Kortfristiga skulder      

       

Tkr   2017-12-31 2018-08-31 

Semesterlöneskuld, ferielöneskuld m.m.   24 099 24 099 

Löneskuld timanställda   520 520 

Arbetsgivaravgift och preliminärskatt   12 649 12 465 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   98 012 79 027 

Pension avgiftsbestämd inkl löneskatt   18 066 17 026 

Övriga kortfristiga skulder   32 18 538 

Summa kortfristiga skulder   153 378 151 674 
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Begreppsförklaringar 
 
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska 
användas för en längre tidsperiod, till exempel 
byggnader, fordon, maskiner, värdepapper 
etc.  
 
Ansvarsförbindelser är en upplysning till 
balansräkningen över ekonomiska åtaganden 
som inte redovisas som skuld eller avsättning i 
balansräkningen. 
 
Avskrivningar är planmässig värdeminskning 
av anläggningstillgångar för att fördela 
anskaffningskostnaden över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. 
 
Avsättning utgörs av de 
betalningsförpliktelser som är säkra eller 
sannolika till sin existens och där det finns 
säkerhet beträffande beloppets storlek eller 
tidpunkten för betalning, till exempel 
avsättning för pensioner. 
 
Balansräkning visar den ekonomiska 
ställningen vid årets slut uppdelat på 
tillgångar (anläggnings- och 
omsättningstillgångar), eget kapital, 
avsättningar samt skulder (lång- och 
kortfristiga skulder). 
 
Bokfört värde är det värde som en tillgång är 
upptagen till i bokslutet. 
 
Finansiella intäkter/kostnader redovisas 
under särskild rubrik i resultaträkningen, 
exempelvis ränteintäkter, utdelning, 
räntekostnader med mera. 
 
Finansnetto är finansiella intäkter minus 
finansiella kostnader. 
 
Frisktal: Personer som inte har haft någon 
registrerad sjukdag under året. 
 
Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. 
Med ordinarie arbetstid avses all tid som ska 
utföras enligt respektive anställds 
anställningsavtal, alltså inte faktisk arbetad tid. 
Avser månadsavlönade. 
 
Eget kapital är totala tillgångar minus 
avsättningar och skulder (nettoförmögenhet). 

Det egna kapitalet har två beståndsdelar; 
anläggningskapital och rörelsekapital. 
 
Extraordinära intäkter/kostnader saknar 
tydligt samband med ordinarie verksamhet 
och är av sådan art att de inte förväntas 
inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till 
väsentligt belopp. 
 
Investeringsredovisning redovisar in- och 
utbetalningar för årets nettoinvesteringar i till 
exempel fastigheter, anläggningar, maskiner 
och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda 
att användas under en längre tidsperiod. 
 
Jämförelsestörande poster är resultatet av 
händelser eller transaktioner som inte är 
extraordinära men som är viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. 
 
Kassaflödesanalysen beskriver 
betalningsflödet uppdelat på sektorerna 
löpande verksamhet, investeringar och 
finansiering och mynnar ut i förändring av 
likvida medel. 
 
Kortfristiga fordringar och skulder har en 
förfallotid på mindre än ett år från 
balansdagen.  
 
Likvida medel består av kontanter, 
banktillgodohavande, statsskuldsväxlar, 
bankcertifikat med mera. 
 
Långfristiga fordringar och skulder har en 
förfallotid på mer än ett år efter balansdagen. 
 
Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är 
över 59 dagar i sjukperioden. 
 
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till 
anställda. 
 
Månadsanställd: Menas både tillsvidare- och 
visstidsanställda (vikarier, allmän 
visstidsanställning) med månadslön. 
 
Omsättningstillgångar är tillgångar som 
förväntas innehas under kort tid, exempelvis 
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kundfordringar och förråd. Dessa tillgångar 
kan på kort tid omsättas till likvida medel. 
 
Periodisering innebär en fördelning av 
kostnader och intäkter på den 
redovisningsperiod till vilken de hör. 
 
Personalomsättning: Antalet 
tillsvidareanställda som har slutat under 
perioden dividerat med det genomsnittliga 
antalet tillsvidareanställda. 
 
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter 
och kostnader och visar därmed hur 
förändringen av förbundets eget kapital 
framkommit. Denna förändring kan också 
beräknas genom att man jämför eget kapital i 
de senaste två årens balansräkningar. 
 
Rörelsekapital är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.  
Rörelsekapitalet är en del av det egna 
kapitalet. 
 
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i 
timmar omräknat till procent. Avser samtliga 
anställda, alltså både månads- och 
timavlönade. 
 
Soliditet är eget kapital satt i relation till de 
totala tillgångarna. Visar hur stor del av de 
totala tillgångarna som finansieras med egna 
medel. 
 
Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast 
anställning. En anställning som enligt avtal 
pågår tills uppsägning sker från någon part. 
En tillsvidareanställning kan vara på hel- eller 
deltid. 
 
Timavlönad: Avser tidsbegränsad anställning 
och är anställd per timme. 
 
Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, 
önskvärt tillstånd och talar om vart 
Kunskapsförbundet Väst är på väg. 
 
Visstidsanställd: Anställd som från början har 
ett fastställt slutdatum. Det kan vara ett 
vikariat eller en allmän visstidsanställning så 
kallad AVA, på hel- eller deltid. 
 
Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och 
deltider) omräknat till heltidstjänster. 

Årsarbetsbegreppet mäter överenskommen 
sysselsättningsgrad och inte den verkliga 
arbetstiden. 
 
Skolförkortningar: 
BSG = Birger Sjöberggymnasiet 
MÅG = Magnus Åbergsgymnasiet 
NE = Nils Ericsonsgymnasiet  
 
 
Programförkortningar gymnasiet 
BA: Bygg- och anläggningsprogrammet 
BF: Barn- och fritidsprogrammet 
EE: El- och energiprogrammet 
EK: Ekonomiprogrammet 
ES: Estetiska programmet 
ESMUS: Estetiska programmet inriktning 
musik 
FT: Fordons- och transportprogrammet 
FT: Fordon och transportprogrammet 
HA: Handels- och administrationsprogrammet 
HT: Hotell- och turismprogrammet 
HA: Handels och administrationsprogrammet 
HU: Humanistiska programmet 
IM: Introduktionsprogrammet 
IMIND: Introduktionsprogrammet individuellt 
val 
IMPRO: Introduktionsprogrammet 
IMSPR (SPRINT): Introduktionsprogrammet 
Språkintroduktion 
IMYRK: Introduktionsprogrammet 
Yrkesintroduktion 
IN: Industritekniska programmet 
NA: Naturvetenskapsprogrammet 
RL: Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
SA: Samhällsvetenskapsprogrammet 
TE: Teknikprogrammet 
VF: VVS- och fastighetsprogrammet 
VO: Vård- och omsorgsprogrammet 
 
 
Skolformer i vuxenutbildningen 
Gruv = Grundläggande vuxenutbildning 
Gyvux = Gymnasial vuxenutbildning 
Yrkesvux = Yrkesinriktade kurser på 
gymnasial nivå inom den kommunala 
vuxenutbildningen 
Lärlingsvux = Lärlingsutbildning för vuxna 
Sfi = Utbildning i svenska för invandrare 
Särvux= Särskild utbildning för vuxna 
YH = Yrkeshögskola 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 143

Delårsrapport per 30 juni för Fyrbodals 
kommunalförbund
KS 2018/340

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat delårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30. 
Den auktoriserade revisionen har lämnat granskningsrapport daterad 2018-10-04 
avseende granskning av delårsrapporten. 
Revisorerna för Fyrbodals Kommunalförbund framför synpunkter i revisionsberättelse 
daterad 2018-10-04.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06
Delårsrapport från Fyrbodals kommunalförbund 2018-01-01—2018-06-30
Granskningsrapport
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-06-30
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2018-11-22 Dnr: KS 2018/340

Handläggare
Kristin Lindblom
kristin.lindblom@vanersborg.se
0521-72 26 05

Mottagare
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Delårsrapport för Fyrbodals kommunalförbund
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat delårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30. 
Den auktoriserade revisionen har lämnat granskningsrapport daterad 2018-10-04 
avseende granskning av delårsrapporten. 
Revisorerna för Fyrbodals Kommunalförbund framför synpunkter i revisionsberättelse 
daterad 2018-10-04.  

Underlag
Delårsrapport från Fyrbodals kommunalförbund 2018-01-01—2018-06-30
Granskningsrapport
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-06-30

Katrin Siverby
Kanslichef

Sändlista
Fyrbodals kommunalförbund
Revisorerna
Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 142

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga  
asylsökande
KS 2018/329

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela socialnämnden, avdelningen arbete, 
sysselsättning och integration, 440 tkr i tilläggsanslag i budget 2018 för arbetet med 
ensamkommande unga asylsökande. Finansiering kan ske då motsvarande statsbidrag 
utbetalats till kommunen. 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden begär att det tillfälliga kommunbidraget om 440 tkr från staten, för 
ensamkommande unga asylsökande, ska tilldelas socialnämnden.
I vårändringsbudgeten för 2018, förstärkte regeringen det tillfälliga kommunbidraget för 
ensamkommande unga, med 200 miljoner kronor. Det innebär att ytterligare 440 tkr har 
betalats ut till Vänersborgs kommun under 2018. Kommunen har tidigare fått 2 mkr 
under 2017 och 1 mkr i februari 2018 för denna verksamhet. De tidigare 
kommunbidragen tilldelades socialnämndens budget. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06
Socialnämndens beslut 2018-10-25, § 135
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2018-11-06 Dnr: KS 2018/329

Handläggare
Ewa Lundqvist
ewa.lundqvist@vanersborg.se
Telefonnummer

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Begäran från socialnämnden om att få det tillfälliga 
kommunbidraget för ensamkommande unga
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela socialnämnden, avdelningen arbete, sysselsätt-
ning och integration, 440 tkr i tilläggsanslag i budget 2018 för arbetet med ensamkom-
mande unga asylsökande. Finansiering kan ske då motsvarande statsbidrag utbetalats till 
kommunen. 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden begär att det tillfälliga kommunbidraget om 440 tkr från staten, för en-
samkommande unga asylsökande, ska tilldelas socialnämnden.
I vårändringsbudgeten för 2018, förstärkte regeringen det tillfälliga kommunbidraget för 
ensamkommande unga, med 200 miljoner kronor. Det innebär att ytterligare 440 tkr har 
betalats ut till Vänersborgs kommun under 2018. Kommunen har tidigare fått 2 mkr un-
der 2017 och 1 mkr i februari 2018 för denna verksamhet. De tidigare kommunbidragen 
tilldelades socialnämndens budget. 

Underlag
Socialnämndens beslut 2018-10-25, § 135

Thomas Sannemalm Ewa Lundqvist
Ekonomichef Budgetekonom

Sändlista
Socialnämnden
Ekonomikontoret kommunstyrelseförvaltningen
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2018-10-25 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 135

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga 
asylsökande
SOC 2018/216

Beslut
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att det tillfälliga kommunbidrag om
440 482 kronor som Vänersborg tilldelades i augusti 2018 för ensamkommande unga 
tillkommer socialnämnden.

Reservation
Ola Wesley (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka kommunernas 
möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 18 år och 
fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun som de 
vistas i. Pengarna, 200 miljoner, som finns i ett nytt ramanslag betalades ut av 
Migrationsverket till kommunerna i augusti 2018. Regeringen har beslutat att 
ersättningen ska fördelas proportionellt mellan kommunerna, utifrån hur många 
asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt 
asylärende, och som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 
2018. För Vänersborgs kommun innebär det en ersättning om 442 482 kronor
Förvaltningen tolkar regeringsbeslutet att socialnämnden ska ta del av det tillfälliga 
kommunbidraget för att möjliggöra ett kvarboende för de som fyller 18 år under 
asylprocessen och föreslår därmed att det tillfälliga kommunbidraget ska tillkomma 
socialnämnden och användas för ovan nämnda ändamål.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Wesley (SD) yrkar avslag på förslaget att begära hos kommunstyrelsen att det 
tillfälliga kommunbidraget ska tillkomma socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer fråga om socialnämnden beslutar enligt föreliggande förslag, att 
begära hos kommunstyrelsen att det tillfälliga kommunbidraget ska tilldelas 
socialnämnden, eller enligt Wesleys yrkande och finner att nämnden beslutat enligt 
föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-09-11
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2018-10-25 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sändlista
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef arbete, sysselsättning och integration (ASI)

58



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-11 Dnr: SOC 2018/216

Handläggare
Ulrika Gardtman
Ulrika.gardtman@vanersborg.se
0521-72 25 74

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga 
asylsökande
Förslag till beslut
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att det tillfälliga kommunbidrag om
440 482 kronor som Vänersborg tilldelades i augusti 2018 för ensamkommande unga 
tillkommer socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka kommunernas 
möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 18 år och 
fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun som de 
vistas i. Pengarna, 200 miljoner, som finns i ett nytt ramanslag betalades ut av 
Migrationsverket till kommunerna i augusti 2018. Regeringen har beslutat att 
ersättningen ska fördelas proportionellt mellan kommunerna, utifrån hur många 
asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt 
asylärende, och som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 
2018. För Vänersborgs kommun innebär det en ersättning om 442 482 kronor
Förvaltningen tolkar regeringsbeslutet att socialnämnden ska ta del av det tillfälliga 
kommunbidraget för att möjliggöra ett kvarboende för de som fyller 18 år under 
asylprocessen och föreslår därmed att det tillfälliga kommunbidraget ska tillkomma 
socialnämnden och användas för ovan nämnda ändamål.

Karin Hallberg Ulrika Gardtman
Socialchef Verksamhetschef Arbete, Sysselsättning 

och Integration
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2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 145

Begäran om antagande av taxor 2019 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund NÄRF
KS 2018/228

Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom tjänsteskrivelsen, 2018-11-08, och antar 
föreslagen Taxor 2019, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. Taxan är gällande från och med 2019-01-01.

Bilaga
Bilaga 2: Taxor 2019, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, genom direktionen beslutade 2018-
06-19, § 21, om revidering av taxor 2019 för förbundet. Taxan föreslås gälla från och 
med 2019-01-01. Direktionen beslutade att tillsända taxor 2019 avseende 
myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för 
fastställelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12
Förslag om Taxor 2019, Myndighetsutövning, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
med jämförelseunderlag från nu gällande taxa (Taxor 2018). 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2018-06-19 (5010-2018-8-17).
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2018-11-08 Dnr: KS 2018/228

Handläggare
Pernilla Bertilsson
pernilla.bertilsson@vanersborg.se
0521-722 395

Mottagare
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse avseende taxor 2019 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom tjänsteskrivelsen, 2018-11-08, och antar 
föreslagen Taxor 2019, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. Taxan är gällande från och med 2019-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, genom direktionen beslutade 2018-
06-19, § 21, om revidering av taxor 2019 för förbundet. Taxan föreslås gälla från och 
med 2019-01-01. Direktionen beslutade att tillsända taxor 2019 avseende 
myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för 
fastställelse.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Förbundet har tagit fram förslag till taxor 2019 för NÄRF. När det gäller taxor som är 
personalrelaterade har dessa anpassats till budgeterade löneökningar. Detta avser även 
taxor för myndighetsutövning såsom tillsyn, tillstånd etc. Övriga taxor har räknats upp 
med KPI januari månad föregående år.
Personalrelaterade tjänster har räknats upp med 2,8 % vilket stämmer överens med 
budgeterad förändring. Övriga taxor har räknats upp med 1,58 % vilket motsvarar KPI 
(januari 2018/januari 2017).
I förhållande till den nu gällande taxan har förbundet i förslag om ny taxa lyft ut de 
delar som avser myndighetsutövning, och som respektive medlemskommun ska 
fastställa.
Av nu gällande taxa utgör grundbelopp för tillsyn (arbetskostnadsindex, AKI), faktor, 
1016 kronor. Med en procentuell ökning om 2,8 % blir det nya grundbeloppet för tillsyn 
(AKI), faktor, 1044 kronor vilket överensstämmer med det av direktionen uppräknade 
beloppet. Det samma gäller för taxa vid uppföljning av tillsyn per timma som ändras 
från 1016 kronor/timma till 1044 kronor/timma.
Utöver förändring och uppräkning av ovan angivna revideras inte något i sak i 
jämförelse med nu gällande taxa och föreslagen taxa för år 2019.
Kommunalförbundet får enligt 5 kap. 4 § Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), 
LSO, ta ut avgift vid tillsynsbesök i enlighet med 2 kap. 2 § LSO. Taxan reglerar även 
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2018-11-08 Dnr: KS 2018/228

avgift för regelbunden tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1011).

Beredning
Direktionen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa de nya taxorna. 
Kommunjurist vid Vänersborgs kommun har gått igenom handlingarna i ärendet.

Underlag
Förslag om Taxor 2019, Myndighetsutövning, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
med jämförelseunderlag från nu gällande taxa (Taxor 2018). 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2018-06-19 (5010-2018-8-17).

Pernilla Bertilsson Katrin Siverby
Kommunjurist Kanslichef

Bilagor
Bilaga 1; Taxor 2019, Myndighetsutövning, uppräkning enligt beräknad AKI 2019.

Sändlista
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
TAXOR 2018
Gäller från och med 2018-01-01 

Fastställd av Direktionen den 20 september 2017
Redaktionell förändring avseende punkt 6 allmänna handlingar 2017-11-23

Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg   
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Allmän information

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning.

Vid ersättning av tjänst (ej räddningstjänst) och viss sanering tillämpas rekommenderad taxa 
från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Vid ersättning för restvärdearbete tillämpas rekommenderad taxa från försäkringsbranschens 
restvärdesräddning (RVR AB). OBS! Efterbevakning debiteras enligt gällande taxa.

Påbörjad timma räknas som hel timma. Påbörjat dygn räknas som ett helt dygn.

Taxan gäller i normalfall. Förbundschefen kan besluta om avvikelse i taxan. Dock avseende 
taxor för myndighetsutövning i § 5 gäller det som står under paragrafen. Sådant beslut skall 
förtecknas och redovisas till direktionen.

Uppräkning
Personalkostnader uppräknas enligt budgeterad lönerevision (AKI).
Materialkostnader uppräknas enligt KPI jan månad föregående år jämfört med januari månad 
året före. Förändring av taxan kan aldrig resultera i ett lägre belopp än föregående års taxa.

Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning fastställs av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige.

För uppräkning avseende tjänster som utförs via LC (ledningscentralen) finns särskild 
beräkning, se sid 13.
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1. Tjänster

Taxa, personal
Personal (AKI) Enhet Summa
Teknisk service, ej ordinarie arbetstid tim 1 704
Teknisk service, ordinarie arbetstid tim 865
Teknikenhet, externa uppdrag (ordinarie arbetstid) tim 687
Åtgärd hisslarm st 8 158

Taxa, brandmaterial
Brandmaterial (AKI) Enhet Summa
Slang, grundavgift st 252
Slang, tvätt, provtryckning, torkning (exklusive personalkostnad) st 267
Slang, reparation (exklusive material) tim 865
Brandarmatur, slang dygn 1-7 144
Brandarmatur, slang dygn 8-14 131
Brandarmatur, slang dygn 15-30 121
Länsa, engångs (inklusive destruktion) m 254
Material vid efterföljande åtgärd (KPI)
Joniseringsaggregat, grundersättning aggregat 330
Joniseringsaggregat dygn 170
Absol säck 195

Vid uthyrning av joniseringsaggregat tillkommer personal- och transportkostnad vid 
uttransport/hämtning. 
Förbrukningsmateriel debiteras med inköpspris + 30 %. Aktuell taxa är inklusive 30 %.

Sanering
För kunder med avtal, se gällande avtal. För övriga saneringsuppdrag se gällande taxa 
avseende personalkostnader, transport och fordonskostnad, förbrukningsmaterial, 
deponeringsavgift mm.

Myndighetsutövning
Avgifter för tillsyn tas ut enligt särskild taxa bestämd av kommunfullmäktige i respektive 
ägarkommun.
För information om taxa och tillämpning av myndighetsutövning se avsnitt 4.
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2. Transport och fordon

Taxa, fordon
Fordon (KPI) Enhet Summa
Personbil/transportbil, grundavgift dygn 515
Personbil/transportbil (personalkostnader tillkommer) km 15
Släck/räddningsbil, lastväxlarfordon, grundavgift dygn 721
Släck/räddningsbil, lastväxlarfordon inkl förare tim 1 416
Bandvagn, grundavgift tillfälle 6 154
Bandvagn hyra (inkluderar 20 fria km) tim 1 318
Bandvagn, kilometeravgift (utöver 20 km) km 23
Bandvagn, stilleståndsavgift/påbörjat dygn dygn 1 318

Allmänt
I grundavgiften ingår kostnad för smörjmedel, förslitning, försäkring, rengöring och iordning-
ställande.

Bandvagn
Minst två personal från NÄRF skall medfölja bandvagnen. Personalkostnad tillkommer enligt 
gällande taxa. 

Hyra debiteras per timma under den tid som bandvagnen och medföljande personal arbetar 
med sitt uppdrag. Stilleståndsavgift debiteras per dygn och under den tid som bandvagnen är 
kopplad till uppdraget. 

Om uppdraget ligger utanför stationeringsorten skall bandvagnen transporteras ut med 
lastväxlarfordon. Kostnad för lastväxlarfordon, samt personal tillkommer i dessa fall.

Personbil
I samband med samåkning till MSB:s utbildningar debiteras en taxa om 3,20 kr per påbörjad 
kilometer exklusive moms.
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3. Kurs- och utbildningsverksamhet
Kostnader för kurser och utbildningar som inte preciseras nedan fastställs i samband med 
kursplanering. Uppdrags-utbildningar offereras vid varje enskilt tillfälle. 

Taxa, kurs/utbildning
Kurs/utbildning (AKI) Enhet Summa
Instruktör/utbildningsledare inkl. förberedelser tim 996
HLR och LABC max 9 deltagare, kurstid 4 tim tillfälle 7 004
HLR repetitionsutbildning, max 9 deltagare, kurstid 90 min tillfälle 4 194
*Utbildning medlemskommuner
Grund tillfälle 6 934
Repetition grund tillfälle 3 128
Repetition grund kl 16:00-19:00 tillfälle 4 659
Brandombud tillfälle 15 923
Brandombud repetition tillfälle 6 657
Brandskyddsansvarig tillfälle 14 178
Brandskydddsansvarig repetition tillfälle 7 309
Släckpraktik tillfälle 4 325
Övning, utrymning tillfälle 1 969
Övning, utrymning repetition tillfälle 2 580
HLR och LABC max 9 deltagare, kurstid 4 tim tillfälle 4 719
HLR repetitionsutbildning, max 9 deltagare, kurstid 90 min tillfälle 2 097

*Enligt direktionsbeslut daterat 2017-02-23 § 5 gäller särskild fastställd taxa för 
medlemskommuner avseende utbildningar enligt ovan.

Taxa, lokalhyra/utbildningsmaterial
Lokalhyra/utbildningsmaterial (KPI) Enhet Summa
Lokalhyra lektionssal, inkl AV-utrustning Halvdag/ 

kväll 1 030
Lokalhyra lektionssal, inkl AV-utrustning Heldag 1 545
Rökövningshus, ej eldning i brandrum Halvdag/ 

kväll 1 545
Rökövningshus, ej eldning i brandrum Heldag 2 060
Brandövningsplatta Halvdag/ 

kväll 435
Brandövningsplatta Heldag 695
Bränsle, docka, filt, brandbord (normalt för 20 personer) 20 pers 577
Rökalstrare Halvdag/ 

kväll 288
Rökalstrare Heldag 525
Rökalstrare, vätska liter 299
Byggtork, inklusive gasol tim 412
Räddningsdocka, stor Halvdag/ 

kväll 227
Räddningsdocka, stor Heldag 360
Räddningsdocka, liten Halvdag/ 

kväll 175
Räddningsdocka, liten Heldag 319
Branddocka, liten Halvdag/ 

kväll 397
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Branddocka, liten Heldag 680
Handbrandsläckare st 319
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 4. Regelbunden tillsyn, ansökan etc.

Inledande bestämmelser
Kommunalförbundet får enligt 5 kap. 4 § i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ta ut 
avgift vid tillsynsbesök för att kontrollera efterlevnad av lagen vid en byggnad eller 
anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 § i LSO. Taxan reglerar även avgift 
för regelbunden tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Objektsfaktorerna är baserade på förslag till taxor för tillsyn enligt Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning är fastställda av 
medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Beräkning av avgift
En gång om året i samband med att en ny taxa fastställs justeras grundbeloppet. Grundbe-
loppet multipliceras med, för byggnaden eller anläggningen, lämplig objektsfaktor enligt tabell 
i avsnitt 4.1 och 4.2. 

Om tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor genomförs samtidigt adderas 
objektsfaktorn med ett för enkel hantering och två för omfattande hantering av brandfarliga 
varor, samt två för hantering av explosiva varor. 

Vid händelsestyrd tillsyn och tematillsyn bestäms avgiften genom timdebitering enligt 
gällande taxa.

Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar; tillsyn, resor och 
dokumentation.

Om tillsyn för en byggnad eller anläggning tar mer än en arbetsdag i anspråk debiteras 
timersättning motsvarande grundbeloppet.

Taxa myndighetsutövning
Tillsyn (AKI) Enhet Summa
Grundbelopp faktor 1 044
Uppföljning av tillsyn tim 1 044

Avgift för tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättshavare efter tillsynsbesök. 

Uppföljning av föreläggande vid tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättsinnehavare för 
handläggning (timdebitering). 

Avgift för tillståndshantering debiteras sökanden efter beslut i tillståndsärende. 

I handläggning ingår ett avsyningsbesök samt anmälan och godkännande av föreståndare.

I de fall fler än en avsyning fordras, debiteras sökanden för handläggning enligt gällande taxa 
(timdebitering).
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4.1 Objektsfaktorer för olika byggnader och anläggningar
Typ av Objekt Objektsfaktor

Vård, omsorg och kriminalvård etc.
Byggnad med 1-10 vårdtagare. 4
Byggnad med 10-50 vårdtagare. 5
Byggnad med fler än 50 vårdtagare. 6

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg
Byggnad i fler än ett plan med 15-50 barn 4
Byggnad i fler än ett plan med fler än 50 barn. 5
Byggnad i ett plan med fler än 90 barn 5
Byggnad där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar behöver hjälp vid 
utrymning.

4

Övrig förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg 4

Hotell och andra tillfälliga boenden
Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för 9-
50 gäster eller har 5-25 gästrum.

4

Byggnad för hotell, pensionat, vandrarhem, elevhem eller förläggning om 
byggnaden har platser för 50-100 gäster eller har 25-50 gästrum.

5

Byggnad för hotell, pensionat, vandrarhem, elevhem eller förläggning om 
byggnaden har platser för fler än 100 gäster eller har fler än 50 gästrum.

6

Övriga hotell och andra tillfälliga boenden 4

Samlingslokaler m.m.
Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i ett plan som används av 151-300 personer.

4

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i ett plan som används av fler än 300 personer.

5

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i fler än ett plan som används av 151-300 personer.

5

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i fler än ett plan som används av fler än 300 personer.

6

Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att
servera alkohol och där det finns platser för 50-150 personer i samma
lokal.

4

Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller 
delvis under tak.

4

Övriga samlingslokaler som används av fler än 50 personer. 4

Industrier
Byggnader där 20-100 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten. 4
Byggnader där fler än 100 personer är sysselsatta samtidigt i 
industriverksamheten.

5

Byggnader med en sammanlagd yta större än 2 500 m2 (oavsett antal personer) 4
Byggnader för vilka krävs tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (oavsett antal personer) eller yta

4

Övriga industrier. 4

Byggnader/ anläggningar med stora kulturhistoriska värden
Kyrkor som är kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen 
m.m.

4

Byggnader som är byggnadsminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen 
m.m. eller förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. med 
undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.

4

Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt
förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

4
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Typ av Objekt Objektsfaktor
Byggnad/ anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga 
skador vid brand
Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. 4
Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta
som är större än 2 000 m2.

4

Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna 
kommunikationsmedel.

6

Övriga byggnader och anläggningar
Bensinstationer som ej faller under industri. 4
Kraft- värmeverk, telestationer samt andra driftanläggningar 5
Övriga byggnader och anläggningar. 4
Badplatser, hamnar, kajer mm. Timdebitering
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4.2 Tillstånd brandfarliga och explosiva varor
Brandfarliga varor Faktor
Avslag på ansökan
Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och 
dokumentation.

1,5

Anmälan av ny föreståndare
Anmälan av ny föreståndare för hantering (ej i samband med tillståndsansökan)

1

Ändring av gällande tillstånd
Ändringar i form av komplettering, förändring, förläggning, ägarbyte etc.
Gäller under tillståndets giltighetstid.

3

Tillstånd för mindre omfattande hantering
För mindre verksamheter, exempelvis hantering av gasol på restaurang eller 
brandfarliga varor i försäljningslokal. Hantering av mindre behållare eller endast en 
cistern.

6

Tillstånd för hantering
För medelstora verksamheter, exempelvis bensinstationer, transportdepåer, mindre 
industrier eller endast en cistern.

13

Tillstånd för omfattande hantering
För stora verksamheter, exempelvis industrier och dylikt, flera cisterner eller stora 
hanterade mängder.

20

Speciella fall
Vid ansökan som innebär utsträckt handläggningsid, exempelvis på grund ej 
kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor 
arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande.

Timdebitering
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Explosiva varor Faktor
Avslag på ansökan
Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och 
dokumentering.

1,5

Ändring av gällande tillstånd
Ändringar i form av komplettering, förändring, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets 
giltighetstid.

3

Godkännande av ny föreståndare
Godkännande av ny föreståndare till hanteringen (ej i samband med 
tillståndsansökan)

3

Tillstånd för hantering utan förvaring
Ingen förvaring av explosiva varor, enbart överföring, användning och annan 
hantering.

3

Tillstånd för småskalig hantering
Exempelvis hobbyverksamhet upp till 3 kg eller pyroteknik och stensspräcknings-
patroner.

3

Tillstånd för mindre omfattande hantering
För mindre verksamheter med hantering av mindre än 100 kg explosiva varor.

6

Tillstånd för hantering
För medelstora verksamheter med hantering av 100-1000 kg explosiva varor.

13

Tillstånd för omfattande hantering
För stora verksamheter med hantering av mer än 1000 kg explosiva varor.

20

Speciella fall 
Vid ansökan som innebär avsevärt handläggningstid, exempelvis på grund av ej 
kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor 
arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande.

Även viss tidsbegränsad hantering timdebiteras.

Timdebitering
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 5. Automatiska brandlarm, åtgärd och larmförmedling

Taxa, åtgärd
Automatlarm, åtgärd (AKI) Enhet Summa
Automatiskt brandlarm, anslutningsavgift (engångavgift) st 4 420
Automatiskt brandlarm, abonnemangskostnad st/år 2 579
Automatiskt brandlarm, funktionskontroll, provas 4 ggr/år st/år 3 434
Automatiskt brandlarm, teknisk återställning st 8 158
Automatiskt brandlarm, teknisk återställning utan avtal st 19 923
Automatiskt brandlarm, åtgärd teknisk service/fellarm st 1 321

Taxa, larmförmedling
Automatlarm, larmförmedling via LC (AKI) Enhet Summa
Larmförmedling, anslutningsavgift (engångskostnad) st 3 495
Larmförmedling, brandlarm år 3 000
Larmförmedling, extra SMS-mottagare st/år 250
Nödlarm, anslutningsavgift (engångskostnad) st 2 000
Nödlarm, abonnemangsavgift år 4 000
Driftlarm, anslutningsavgift (engångskostnad) st 3 495
Driftlarm, abonnemangsavgift år 900
Driftlarm, extra SMS-mottagare st/år 250
Utalarmering, anslutningsavgift (engångskostnad) st 1 000
Utalarmering, abonnemangsavgift år 2 000
Utalarmering, extra SMS-mottagare st/år 250
Utalarmering, särskilt telefonnummer för tjänsten år 2 500

Allmänt
Det finns i huvudsak 3 olika typer av tjänster avseende automatiska brandlarm som NÄRF 
utför, åtgärd, funktionskontroll och larmförmedling.

Åtgärd innebär att NÄRF åker ut vid larm, en annan aktör har hand om larmförmedlingen.
Funktionskontroll innebär att NÄRF provar larmets funktion, sker 4 ggr per år och debiteras 
2 ggr år.
Larmförmedling innebär att NÄRF förutom utryckning även förmedlar larmet.

För mer detaljerad information se kap 5.1 Information automatiska brandlarm, LC.
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5.1 Information automatiska brandlarm, LC

Allmänt
Vid anslutning av nya larmpunkter inkluderar anslutningsavgiften administrativa kostnader 
samt kostnader för mottagningsutrustning vid larmcentralen (LC). Kostnader för larman-
läggning, larmsändare, larmledning/överföring etc. ingår ej utan bekostas av anläggnings-
ägaren/ innehavaren själv.

För anslutna larm ingår att LC driftövervakar kommunikationslinjen mellan larmsändare och 
LC larmdator, gäller för överföring via TCP/IP samt i eget radionät.

Taxor för anslutningar och tjänster via larmcentralen justeras med konsumentprisindex (KPI) 
per den 31 december varje år med oktober månad år 2011 som bastal, och år 1980 som 
basår. Om årets KPI är lägre än föregående års KPI sker ingen förändring.

1. Larmförmedling
 Omfattning/objekt:

- Mottagning av brandlarm samt aktivering av åtgärd enligt avtalad plan.
- Mottagning av fellarm med aktivering av åtgärd enligt avtalad plan.
- Larm till anläggningsskötare via ex. SMS och/eller e-post.
- Uppdatering av SMS/e-postadresser (uppgifter tillhandahålls av kund.)

 I grundabonnemanget ingår:
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning.
- 1 st SMS-abonnent (brand samt fellarm) baserat på 100 händelser/år
- valfritt antal e-postmottagare  (brand samt fellarm)

 I grundabonnemanget ingår ej:
- Kostnad för larmsändare och installation på objektet
- Kostnader för larmöverföring från objekt till Telecall larmserver SOL.
- SMS-abonnemang och telefon för SMS-tjänsten

2. Nödlarm
 Omfattning/objekt:

- Mottagning av nödlarm från ensamarbetare med den larmades position presenterad i 
LC på GIS-applikation.

 I grundabonnemanget ingår:
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning.
- Utryckning av brandpersonal till den nödlarmandes position.

 I grundabonnemanget ingår ej:
- Kostnad för Swissphone TRIO 955 personsökare samt konfiguration av denna.
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3. Driftslarm
Tjänsten avser mottagning och vidareförmedling av teknik/driftslarm.
 Omfattning/objekt:

- Mottagning av teknik/driftlarm samt aktivering av åtgärd enligt avtalad plan.
- Larm till ex. underhålls/servicetekniker via ex. personsökare, SMS och/eller e- post.
- Övervakning av kvittens från underhålls/servicetekniker. (Kvittens via SMS/telefon)
- Uppdatering av SMS/e-postadresser (uppgifter tillhandahålls av kund.)

 I grundabonnemanget ingår:
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning.
- 1 st SMS-abonnent (brand samt fellarm) baserat på 100 händelser/år
- valfritt antal e-postmottagare  (brand samt fellarm)

 I grundabonnemanget ingår ej:
- Kostnad för larmsändare och installation på objektet
- Kostnader för larmöverföring från objekt till Telecall larmserver SOL.
- SMS-abonnemang och telefon för SMS-tjänsten

4. Utalarmering
Mottagning av larm sker via telefon.
 Omfattning/objekt:

- Tjänsten avser mottagning och vidareförmedling av larm till nyckelpersoner/grupper 
såsom ex. Posom, TIB, Kommunal krisledning/stab ex. via SMS/GruppSMS.
- Uppdatering av SMS/personuppgifter (Erhålles från kund)

 I grundabonnemanget ingår:
- Max 10 st anslutna SMS-abonnemang/grupp

 I grundabonnemanget ingår ej:
- SMS-abonnemang och telefon för SMS-tjänsten
- Särskilt telefonnummer för tjänsten
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6. Allmänna handlingar

Vid utbekommande av allmän handling tillämpas gällande lagstiftning.

Avgifter tas ut i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191).

Artikel 15 punkt 3 Dataskyddsförordningen

Den registrerades rätt till tillgång/ avgift utdrag

3. Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de 
personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den 
registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av 
de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 
registrerade inte begär något annat.

Trygghet – Säkerhet – Omtanke - Kvalité

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Larmvägen 1, 461 38 Trollhättan
Tel. 0521-26 59 00

Org.nr 222000-0950
Bankgiro 5180-0027
Plusgiro 490 32 02-2

E-post: info@brand112.se
Webb: www.brand112.se
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4. Regelbunden tillsyn, ansökan etc. 

Inledande bestämmelser 
Kommunalförbundet får enligt 5 kap. 4 § i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ta ut 
avgift vid tillsynsbesök för att kontrollera efterlevnad av lagen vid en byggnad eller 
anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 § i LSO. Taxan reglerar även avgift 
för regelbunden tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). 
 
Objektsfaktorerna är baserade på förslag till taxor för tillsyn enligt Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning är fastställda av 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Beräkning av avgift 
En gång om året i samband med att en ny taxa fastställs justeras grundbeloppet. Grundbe-
loppet multipliceras med, för byggnaden eller anläggningen, lämplig objektsfaktor enligt tabell 
i avsnitt 4.1 och 4.2.  
 
Om tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor genomförs samtidigt adderas 
objektsfaktorn med ett för enkel hantering och två för omfattande hantering av brandfarliga 
varor, samt två för hantering av explosiva varor.  
 
Vid händelsestyrd tillsyn och tematillsyn bestäms avgiften genom timdebitering enligt 
gällande taxa. 
 
Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar; tillsyn, resor och 
dokumentation. 
 
Om tillsyn för en byggnad eller anläggning tar mer än en arbetsdag i anspråk debiteras 
timersättning motsvarande grundbeloppet. 
 

Taxa myndighetsutövning 

Tillsyn (AKI) Enhet Summa 
Grundbelopp faktor 1 044 
Uppföljning av tillsyn tim 1 044 
 
Avgift för tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättshavare efter tillsynsbesök.  
 
Uppföljning av föreläggande vid tillsyn debiteras ägare eller nyttjanderättsinnehavare för 
handläggning (timdebitering).  
 
Avgift för tillståndshantering debiteras sökanden efter beslut i tillståndsärende.  
 
I handläggning ingår ett avsyningsbesök samt anmälan och godkännande av föreståndare. 
 
I de fall fler än en avsyning fordras, debiteras sökanden för handläggning enligt gällande taxa 
(timdebitering). 
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4.1 Objektsfaktorer för olika byggnader och anläggningar 
Typ av Objekt Objektsfaktor 

Vård, omsorg och kriminalvård etc.  
Byggnad med 1-10 vårdtagare. 4 
Byggnad med 10-50 vårdtagare. 5 
Byggnad med fler än 50 vårdtagare. 6 
 
Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg 

 

Byggnad i fler än ett plan med 15-50 barn 4 
Byggnad i fler än ett plan med fler än 50 barn. 5 
Byggnad i ett plan med fler än 90 barn 5 
Byggnad där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar behöver hjälp vid 
utrymning. 

4 

Övrig förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg 4 
 
Hotell och andra tillfälliga boenden 

 

Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för 9-
50 gäster eller har 5-25 gästrum. 

4 

Byggnad för hotell, pensionat, vandrarhem, elevhem eller förläggning om 
byggnaden har platser för 50-100 gäster eller har 25-50 gästrum. 

5 

Byggnad för hotell, pensionat, vandrarhem, elevhem eller förläggning om 
byggnaden har platser för fler än 100 gäster eller har fler än 50 gästrum. 

6 

Övriga hotell och andra tillfälliga boenden  4 
 
Samlingslokaler m.m. 

 

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i ett plan som används av 151-300 personer. 

4 

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i ett plan som används av fler än 300 personer. 

5 

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i fler än ett plan som används av 151-300 personer. 

5 

Byggnad för detaljhandel, restaurang, teater, biograf och andra samlingslokaler 
i fler än ett plan som används av fler än 300 personer. 

6 

Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att 
servera alkohol och där det finns platser för 50-150 personer i samma 
lokal. 

4 

Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller 
delvis under tak. 

4 

Övriga samlingslokaler som används av fler än 50 personer. 4 
 
Industrier 

 

Byggnader där 20-100 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten. 4 
Byggnader där fler än 100 personer är sysselsatta samtidigt i 
industriverksamheten. 

5 

Byggnader med en sammanlagd yta större än 2 500 m2 (oavsett antal personer) 4 
Byggnader för vilka krävs tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (oavsett antal personer) eller yta 

4 

Övriga industrier. 4 
 
Byggnader/ anläggningar med stora kulturhistoriska värden 

 

Kyrkor som är kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen 
m.m. 

4 

Byggnader som är byggnadsminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen 
m.m. eller förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. med 
undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad. 

4 

Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt 
förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

4 
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Typ av Objekt 

 
Objektsfaktor 

Byggnad/ anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga 
skador vid brand 

 

Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. 4 
Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta 
som är större än 2 000 m2. 

4 

Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna 
kommunikationsmedel. 

6 

 
Övriga byggnader och anläggningar 

 
 

Bensinstationer som ej faller under industri.  4 
Kraft- värmeverk, telestationer samt andra driftanläggningar 5 
Övriga byggnader och anläggningar.  4 
Badplatser, hamnar, kajer mm.  Timdebitering 

 

4.2 Tillstånd brandfarliga och explosiva varor 
Brandfarliga varor Faktor 

Avslag på ansökan 
Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och 
dokumentation. 
 

1,5 
 

Anmälan av ny föreståndare 
Anmälan av ny föreståndare för hantering (ej i samband med tillståndsansökan) 
 

1 

Ändring av gällande tillstånd 
Ändringar i form av komplettering, förändring, förläggning, ägarbyte etc. 
Gäller under tillståndets giltighetstid. 
 

3 

Tillstånd för mindre omfattande hantering 
För mindre verksamheter, exempelvis hantering av gasol på restaurang eller 
brandfarliga varor i försäljningslokal. Hantering av mindre behållare eller endast en 
cistern. 
 

6 

Tillstånd för hantering 
För medelstora verksamheter, exempelvis bensinstationer, transportdepåer, mindre 
industrier eller endast en cistern. 
 

13 

Tillstånd för omfattande hantering 
För stora verksamheter, exempelvis industrier och dylikt, flera cisterner eller stora 
hanterade mängder. 
 

20 
 

Speciella fall 
Vid ansökan som innebär utsträckt handläggningsid, exempelvis på grund av ej 
kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor 
arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande. 

Timdebitering 
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Sida 6 av 7 
 

Explosiva varor Faktor 

Avslag på ansökan 
Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och 
dokumentering. 
 

1,5 

Ändring av gällande tillstånd 
Ändringar i form av komplettering, förändring, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets 
giltighetstid. 
 

3 

Godkännande av ny föreståndare 
Godkännande av ny föreståndare till hanteringen (ej i samband med 
tillståndsansökan) 
 

3 

Tillstånd för hantering utan förvaring 
Ingen förvaring av explosiva varor, enbart överföring, användning och annan 
hantering. 
 

3 

Tillstånd för småskalig hantering 
Exempelvis hobbyverksamhet upp till 3 kg eller pyroteknik och stensspräcknings-
patroner. 
 

3 

Tillstånd för mindre omfattande hantering 
För mindre verksamheter med hantering av mindre än 100 kg explosiva varor. 
 

6 

Tillstånd för hantering 
För medelstora verksamheter med hantering av 100-1000 kg explosiva varor. 
 

13 

Tillstånd för omfattande hantering 
För stora verksamheter med hantering av mer än 1000 kg explosiva varor. 
 

20 
 
 

Speciella fall  
Vid ansökan som innebär avsevärt handläggningstid, exempelvis på grund av ej 
kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor 
arbetsinsats, timdebiteras ärendet löpande. 
 
Även viss tidsbegränsad hantering timdebiteras. 
 

Timdebitering 

  

FÖRSLA
G

92



 

Sida 7 av 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trygghet – Säkerhet – Omtanke - Kvalité 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Larmvägen 1, 461 38 Trollhättan 
Tel. 0521-26 59 00 
 
Org.nr  222000-0950 
Bankgiro 5180-0027 
Plusgiro 490 32 02-2 

E-post:  info@brand112.se 
Webb: www.brand112.se 

FÖRSLA
G

93



FÖRSLAG
Bilaga 1

AKI 2019 2,80%

Tillsynsfaktor (AKI) 2018 2019
Enhet Summa kr Summa kr

Grundbelopp faktor 1 016 1 044

Uppföljning av tillsyn tim 1 016 1 044

*AKI = Arbetskostnadsindex

Uppräkning enligt beräknad *AKI 2019

Taxor 2019, Myndighetsutövning

94



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 147

Arbetsordning för Kommunfullmäktige
KS 2017/513

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige enligt 
bilaga 3. Tidigare arbetsordning upphör med beslutet att gälla.
Bilaga
Bilaga 3: Reviderat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21 § 63 att anta nuvarande arbetsordning. 
Arbetsordningen grundade sig i SKL:s normalarbetsordning med tillägg av lokala 
förutsättningar samt under beredningen framkomna önskemål. Samtliga i fullmäktige 
representerade partier gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslaget under beredningen 
av ärendet.  Flertalet tilläggsyrkanden togs också in förslaget när ärendet behandlades i 
kommunstyrelsen och fullmäktige.
I nu aktuella förslaget till reviderad arbetsordning har mindre ändringar gjorts med 
hänsyn till den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018. 
Vidare har en avstämning gjorts mot SKL:s senaste förslag till normalarbetsordning. 
Återremiss
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-07 § 154 att återemittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen för beaktande av de synpunkter som inkommit under 
kommunstyrelsens diskussion. Återremissen har medfört ändringar i paragraferna 9, 34 
samt 39 (se nedan) förutom de ändringar som beskrivs under rubriken; Fördjupad 
beskrivning av ärendet.
§ 9
”Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, kommunhuset. Ordföranden får 
efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde.” ersätts med; ”Ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena plats för kommunfullmäktiges sammanträden.”
§ 34
”Den ledamot som har ställt interpellationen bör få ta del av svaret dagen före den 
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.” ersätts med; ”Ledamöter och ersättare bör 
få...”
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2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 39
”Valberedningen består av sju (7) ledamöter och lika många ersättare.” ersätts med; 
”Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige.” 
Övrigt efter återremiss
Under kommunstyrelsens diskussion uppkom önskemål om att utreda möjligheten att 
interpellera andra än nämndordföranden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår inte en 
sådan ändring av arbetsordningen även om fullmäktige i arbetsordningen har 
möjligheten att bestämma till vilka övriga förtroendevalda interpellationer får ställas. 
Detta då lagstiftaren enligt förarbetena förutsätter att fullmäktige inte kommer att 
bestämma kretsen av möjliga mottagare till andra än de politiskt direkt ansvariga. 
Ordföranden har dock möjlighet att ta hjälp av andra t.ex. sakkunnig vid författandet av 
det skriftliga svaret vilket förvaltningen bedömer som tillräckligt.
Möjligheten till elektronisk signering diskuterades. Förvaltningen bedriver en utredning 
gällande vilka dokument som ska signeras i framtiden och former för elektronisk 
signering.
Interpellationer diskuterades. Interpellationer som lämnas in sent och tidigare endast 
delades ut på sammanträdet kommer fortsättningsvis även publiceras i Netpublicator av 
kommunkansliet under sammanträdesdagen.
Förvaltningen vill även uppmärksamma att rätten till replik regleras i § 26. En fråga om 
denna rätt skulle ha blivit borttagen ska ha uppkommit under kommunstyrelsen 
diskussion.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12
Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar (SKL 2016, 
www.skl.se). 
Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige. (http://www.vanersborg.se/kommun--
politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/styrdokument-politiken.html)

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslog att följande tillägg och ändringar skulle göras till arbetsordningen.
§ 26
Efter andra stycket i § 26 läggs följande till: ”En ledamot vars anförande föranleder en 
replik har rätt att med anledning av detta få ordet för ett genmäle. Varje talare får 
högst ett tillfällen till replik och/eller genmäle, d v s högst två inlägg på samma 
huvudanförande. Härefter sker en återgång till den ordinarie ordningen.”
§ 40
”Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium 
före oktober månads utgång.” ersätts med: Kommunfullmäktiges presidium bereder 
revisorernas budget.
Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium 
enligt kommunstyrelsens anvisningar.”

Beslutsgång
Ordföranden ställde sitt förslag under proposition, och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott bifallit detsamma.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4)

2018-11-12 Dnr: KS 2017/513

Handläggare
Olof Borgmalm
olof.borgmalm@vanersborg.se
0521-72 23 92

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Antagande av reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige enligt 
bilaga. Tidigare arbetsordning upphör med beslutet att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21 § 63 att anta nuvarande arbetsordning. 
Arbetsordningen grundade sig i SKL:s normalarbetsordning med tillägg av lokala 
förutsättningar samt under beredningen framkomna önskemål. Samtliga i fullmäktige 
representerade partier gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslaget under beredningen 
av ärendet.  Flertalet tilläggsyrkanden togs också in förslaget när ärendet behandlades i 
kommunstyrelsen och fullmäktige.
I nu aktuella förslaget till reviderad arbetsordning har mindre ändringar gjorts med 
hänsyn till den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018. 
Vidare har en avstämning gjorts mot SKL:s senaste förslag till normalarbetsordning. 
Återremiss
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-07 § 154 att återemittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen för beaktande av de synpunkter som inkommit under 
kommunstyrelsens diskussion. Återremissen har medfört ändringar i paragraferna 9, 34 
samt 39 (se nedan) förutom de ändringar som beskrivs under rubriken; Fördjupad 
beskrivning av ärendet.
§ 9
”Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, kommunhuset. Ordföranden får 
efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde.” ersätts med; ”Ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena plats för kommunfullmäktiges sammanträden.”
§ 34
”Den ledamot som har ställt interpellationen bör få ta del av svaret dagen före den 
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.” ersätts med; ”Ledamöter och ersättare bör 
få...”
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§ 39
”Valberedningen består av sju (7) ledamöter och lika många ersättare.” ersätts med; 
”Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige.” 
Övrigt efter återremiss
Under kommunstyrelsens diskussion uppkom önskemål om att utreda möjligheten att 
interpellera andra än nämndordföranden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår inte en 
sådan ändring av arbetsordningen även om fullmäktige i arbetsordningen har 
möjligheten att bestämma till vilka övriga förtroendevalda interpellationer får ställas. 
Detta då lagstiftaren enligt förarbetena förutsätter att fullmäktige inte kommer att 
bestämma kretsen av möjliga mottagare till andra än de politiskt direkt ansvariga. 
Ordföranden har dock möjlighet att ta hjälp av andra t.ex. sakkunnig vid författandet av 
det skriftliga svaret vilket förvaltningen bedömer som tillräckligt.
Möjligheten till elektronisk signering diskuterades. Förvaltningen bedriver en utredning 
gällande vilka dokument som ska signeras i framtiden och former för elektronisk 
signering.
Interpellationer diskuterades. Interpellationer som lämnas in sent och tidigare endast 
delades ut på sammanträdet kommer fortsättningsvis även publiceras i Netpublicator av 
kommunkansliet under sammanträdesdagen.
Förvaltningen vill även uppmärksamma att rätten till replik regleras i § 26. En fråga om 
denna rätt skulle ha blivit borttagen ska ha uppkommit under kommunstyrelsen 
diskussion. 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Förutom att hänvisningar till lagrum har anpassats till den nya kommunallagen och att 
kungörelse i förekommande fall har ersatts med tillkännagivande enligt nämnda lag 
samt att elektronisk signering jämställs med undertecknande, har ändringar gjorts i 
följande paragrafer:
§ 2
Kommunfullmäktiges presidium är sedan 2014 ett kommunalrättsligt organ, detta bör 
betonas i arbetsordningen. Rubriken; ”Ordförande och vice ordförande” ersätts därför i 
enlighet med normalarbetsordningen med; ”Presidium”. Vidare ersätts det inom 
parentes satta förtydligandet att ordförande och de två vice ordförandena utgör presidiet; 
(presidium) med formuleringen; ”som tillsammans utgör fullmäktiges presidium”.
§ 10
Skyldigheten att i ortstidning annonsera om fullmäktiges sammanträden har upphört 
med den nya kommunallagen som istället föreskriver ett tillkännagivande på den 
webbaserade anslagstavlan. Därför görs följande tillägg; ”Ordföranden ska minst en 
vecka före sammanträdesdagen på kommunens anslagstavla tillkännage tid och plats 
för sammanträdet samt uppgifter om de ärenden som ska behandlas”. Paragrafen 
ändras i övrigt till följande lydelse som betonar frivilligheten att annonsera i ortstidning; 
”Annonsering om sammanträde får även ske i en eller flera ortstidningar efter beslut av 
Kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar 
som annonsering om sammanträde ska ske. Fullmäktige bestämmer i vilken 
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utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i 
ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför 
ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna. Beslut i 
frågan tas för hela mandatperioden vid fullmäktiges konstituerande sammanträde”. 

§ 14
Ett tillägg görs i enlighet med normalarbetsordningen; ”Kallelse och övriga handlingar 
skickas elektroniskt”, vidare föreslås tillägget; ”I undantagsfall får kallelse och övriga 
handlingar skickas på annat sätt”, som en säkerhet vid exempelvis tekniska fel.
§ 23
Enligt den nya kommunallagen förslås tillägget; ”Revisorernas sakkunniga ska alltid 
ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen”.
§ 31, 32, 34, 35
För att effektivisera hanteringen av motioner, medborgarförslag, interpellationer och 
frågor föreslås att tidsgränsen för inlämnande till kommunkansliet fastställs till senast 
24 timmar innan det aktuella sammanträdet startar. Nuvarande tidsgräns anges till 
senast klockan 12 den aktuella sammanträdesdagen. Detta skapar oklarhet kring 
tidpunkten för senaste inlämning då fullmäktiges sammanträden ibland startar före 
klockan 12. Ändringen medför också att inläsningstiden ökar då den föreslagna 
tidsgränsen ger större möjlighet till att publicera handlingarna digitalt. Detta medför 
även en kostnadseffektivisering jämfört med analog hantering.
§ 35
Då fullmäktige enligt kommunallagen får bestämma till vilka förtroendevalda som 
frågor kan riktas till föreslås ett tillägg som ger ledamöterna möjlighet att ställa frågor 
även till vice ordförande i en nämnd/styrelsen; ”En fråga får utöver till ordförande i en 
nämnd/styrelsen även ställas till nämndens/styrelsens vice ordförande och i 
förekommande fall till 1:e respektive 2:e vice ordförande.”
§ 38
”Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena…” ersätts med; 
”Kommunfullmäktiges presidium bereder…” Se förklaring under § 2 ovan.
§ 40
”Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena…” ersätts med; 
”Kommunfullmäktiges presidium bereder…” Se förklaring under § 2 ovan. Enligt den 
nya kommunallagen är det även klart föreskrivet att förslag till budget för revisorernas 
verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium. Enligt den nya kommunallagen 
förslås också tillägget; ”Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas 
av fullmäktiges presidium före oktober månads utgång”.

Underlag
Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar (SKL 2016, 
www.skl.se). 
Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige. (http://www.vanersborg.se/kommun--
politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/styrdokument-politiken.html)
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Bilagor
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
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Revisorerna
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Arbetsordning 2018-XX-XX
Kommunfullmäktige Sida 1

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
1 §
Kommunfullmäktige har 51 ledamöter.

Presidium
2 § 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande, som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Presidievalen ska förrättas på ett 
sammanträde som hålls före december månads utgång.   
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
3 §
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i 
kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
4 §
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot till 
denna post för återstoden av mandatperioden. 
Om ordföranden är förhindrad att fullgöra uppdraget, fullgör förste vice ordföranden 
det. Om också förste vice ordföranden är förhindrad, fullgör andre vice ordföranden 
uppdraget. 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.

Ärendekalendarium
5 §
Kommunfullmäktiges presidium ska leda arbetet med att definiera och aktualisera 
fullmäktigearbetet. Detta görs bland annat genom att fullmäktiges presidium en gång 
per mandatperiod, dock senast under mars månad året efter det år då allmänna val 
hållits, ska ta fram ett ärendekalendarium av vilket framgår vilka ärenden som enligt 5 
kap. 1 § 1 st. KL skall behandlas av fullmäktige.

Tid och plats för sammanträdena
6 §
Kommunfullmäktige håller normalt ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, 
juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 
första gången i oktober.  
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd 
med kommunstyrelsens presidium.
7 §
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena. 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet.
8 § 
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och 
ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
9 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden.
10 §
Ordföranden ska minst en vecka före sammanträdesdagen på kommunens anslagstavla 
tillkännage tid och plats för sammanträdet samt uppgifter om de ärenden som ska 
behandlas. 
Annonsering om sammanträde får även ske i en eller flera ortstidningar efter beslut av 
kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar 
som annonsering om sammanträde ska ske. Fullmäktige bestämmer i vilken 
utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i 
ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför 
ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna. Beslut i 
frågan tas för hela mandatperioden vid fullmäktiges konstituerande sammanträde. 

Placeringsordning
11 § 
Ordföranden beslutar, efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, 
placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som har rätt att 
delta i fullmäktiges överläggningar. 
Beslut i frågan tas för hela mandatperioden och meddelas vid fullmäktiges 
konstituerande sammanträde eller snarast därefter.
Ersättare, som tjänstgör, intar den frånvarande ledamotens plats.
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Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde
12 §
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare 
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena
13 § 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige 
ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
14 §
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden 
i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare 
före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter 
och ersättare före sammanträdet. 
Motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag som inkommit till 
kommunkansliet senast två veckor före kommunfullmäktiges sammanträde, ska anges i 
tillkännagivandet och tillställas ledamöter och ersättare enligt ovan.
Motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag som inkommit till 
kommunkansliet mindre än två veckor före kommunfullmäktiges sammanträde, bör 
tillställas ledamöter och ersättare före aktuellt sammanträde.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. I undantagsfall får kallelse och 
övriga handlingar skickas på annat sätt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
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Anmälan av förhinder för tjänstgöring och 
inkallande av ersättare
15 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunkansliet, som låter kalla in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra.

16 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att, på sätt som ordförande bestämmer, anmäla till sekreteraren om 
ledamoten avbryter sin tjänstgöring. Detsamma gäller om ledamoten inträder i tjänst 
efter det att sammanträdet börjat.
17 §
Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare.
18 §
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör 
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
19 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 
och när ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare
20 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 19 §, väljer kommunfullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

107



Arbetsordning 2018-XX-XX
Kommunfullmäktige Sida 5

Turordning för handläggning av ärendena
21 §
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.   
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte 
finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningarna av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena
22 §
Rätt att delta i överläggningen har
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid 

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när 

kommunfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt, 
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 

besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret,

- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ KL, när 
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

23 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när kommunfullmäktige 
behandlar delårsrapporterna samt revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorernas sakkunniga ska alltid ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling 
av revisionsberättelsen.
Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
revisorernas granskning eller egen förvaltning
24 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
25 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
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Kommunfullmäktiges sekreterare eller annan sakkunnig får yttra sig om lagligheten av 
det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid 
sammanträdena
26 §
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 
i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg 
på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en 
talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet

Yrkanden
27 §
När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Alla säryrkande ska avfattas skriftligen.

Deltagande i beslut
28 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
kommunfullmäktige fattar det med acklamation.  

Omröstningar
29 §
När omröstningar genomförts, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet.
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Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet 
sker enligt omröstningslistan.
Uppropslistan utgör grunden för omröstningslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart.
30 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
31 §
En motion 

- ska vara skriftlig och undertecknad (med undertecknande jämställs elektronisk 
signering) av en eller flera ledamöter, 

- får inte ta upp ämnen av olika slag, 
- väcks genom att den ges in till kommunkansliet, eller vid ett sammanträde med 

kommunfullmäktige,
- ska ges in till kommunkansliet senast 24 timmar innan det aktuella 

sammanträdet startar för att kunna presenteras på sammanträdet.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
Den som har rätt att väcka en motion, har också rätt att under högst två minuter 
presentera sin motion. Skulle det vara fler motionärer, har endast en av dessa denna rätt.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober.

Medborgarförslag
32 §
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Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige 
(medborgarförslag). 
Ett medborgarförslag

- ska vara skriftligt och undertecknat (med undertecknande jämställs elektronisk 
signering) av en eller flera personer,

- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer samt eventuell e-
postadress,

- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet, eller vid ett sammanträde 

med fullmäktige,
- ska ges in till kommunkansliet senast 24 timmar innan det aktuella 

sammanträdet startar för att kunna presenteras på sammanträdet.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta 
i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till 
en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 
Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det förslaget väcktes. 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober.

Företagens initiativrätt
33 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ KL får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer
34 §
En interpellation ska

- vara skriftlig och undertecknad (med undertecknande jämställs elektronisk 
signering) av en ledamot, 

- ska ges in till kommunkansliet senast 24 timmar innan det aktuella 
sammanträdet startar för att kunna presenteras på sammanträdet.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
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En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter 
det då interpellationen ställdes. 
Om interpellationen lämnas in till kommunkansliet senast två veckor före 
kommunfullmäktiges sammanträde, ska interpellationen som huvudregel besvaras på 
aktuellt sammanträde. 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet.  
Ledamöter och ersättare bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret 
ska lämnas. 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 eller 
4 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 
kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden eller vice ordförande i styrelsen eller annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 
särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.  
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller 
inte.

Frågor
35 §
En fråga ska

- vara skriftlig och undertecknad med undertecknande jämställs elektronisk 
signering) av en ledamot,

- ska ges in till kommunkansliet senast 24 timmar innan det aktuella 
sammanträdet startar för att kunna presenteras på sammanträdet.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt. En fråga får utöver till ordförande i en nämnd/styrelsen även 
ställas till nämndens/styrelsens vice ordförande och i förekommande fall till 1:e 
respektive 2:e vice ordförande.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
Om frågan lämnas in till kommunkansliet senast två veckor före kommunfullmäktiges 
sammanträde, ska frågan som huvudregel besvaras på aktuellt sammanträde.

Beredning av ärenden
36 §
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden.
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På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden 
som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om 
beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats.

Återredovisning från nämnderna
37 §
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
38 §
Kommunfullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 
anmärkning.

Valberedning
39 §
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 
med undantag för valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som 
inte är ordförandeval.  
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget
40 §
Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium 
före oktober månads utgång. 

Justering av protokollet
41 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation
42 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten särskilt anmäla detta. Den skriftliga motiveringen ska 
lämnas till sekreteraren senast fem (5) dagar efter sammanträdet.
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag beslutet fattats.

Expediering och publicering
43 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges 
skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat.

44 §
Protokollet ska utöver de i 8 kap. 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även 
inom samma tid publiceras på kommunens hemsida.

Fullmäktigeberedningar
45 §
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den 
löpande mandatperioden de ordinarie fullmäktigeberedningar man så önskar.
Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december.
46 §
Kommunfullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i 
beredningarna.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid 
som de har valts till ledamöter.  
47 §
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En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till 
beredningen.
Beredningens uppdrag ska stadfästas av fullmäktige genom en uppdragsbeskrivning.   
En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.  
48 §
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar 
som fullmäktigeberedningen finner påkallade.
49 §
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de 
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter.
50 §
Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.
51 §
Kommunfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en 
särskild beredning samt mandattiden för denna.
52 §
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och 
protokoll.

___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-07 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 154

Antagande av arbetsordning för kommunfullmäktige
KS 2017/513

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21 § 63 att anta nuvarande arbetsordning. 
Arbetsordningen grundade sig i SKL:s normalarbetsordning med tillägg av lokala 
förutsättningar samt under beredningen framkomna önskemål. Samtliga i fullmäktige 
representerade partier gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslaget under beredningen 
av ärendet.  Flertalet tilläggsyrkanden togs också in förslaget när ärendet behandlades i 
kommunstyrelsen och fullmäktige.
I nu aktuella förslaget till reviderad arbetsordning har mindre ändringar gjorts med 
hänsyn till den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018. 
Vidare har en avstämning gjorts mot SKL:s senaste förslag till normalarbetsordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-09-24, § 113
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-09
Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar (SKL 2016, 
www.skl.se). 
Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige. (http://www.vanersborg.se/kommun--
politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/styrdokument-politiken.html)

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras med beaktande av 
de synpunkter som inkommit under kommunstyrelsens diskussion. I yrkandet instämde 
Gunnar Lidell (M).

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns två förslag till beslut, nämligen arbetsutskottets 
förslag och Lena Eckerbom Wendels yrkande om återremiss.
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av 
kommunstyrelsen. Först ställs frågan om avgörande vid dagens sammanträde mot Lena 
Eckerbom Wendels yrkande om återremiss. Skulle kommunstyrelsen besluta att ärendet 
avgörs vid dagens sammanträde ställs därefter arbetsutskottets förslag under 
proposition.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-07 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras idag, mot yrkandet om 
återremiss, och fann att kommunstyrelsen hade beslutat att ärendet skulle avgöras vid 
dagens sammanträde.
Omröstning begärdes. 
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning, som godkändes av 
kommunstyrelsen. Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
röstar ja, och den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej.

Nej Nej Nej Ja

Gunnar Lidell (M) Bo Carlsson (C) Lutz Rininsland 
(V)

Bengt Larsson 
(S)

Dan Nyberg (S) Kenneth Borgmalm 
(S)

Ola Wesley (SD)

Madelaine Karlsson 
(S)

Gunnar Henriksson 
(L)

Kurt Karlsson (SD)

Marika Isetorp (MP) Marie-Louise 
Bäckman (KD)

Marie Dahlin (S)

Lena Eckebrom 
Wendel (M)

James Bucci (V)

Med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Sändlista
Kommunstyrelseförvaltningen
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2018-10-29 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 133

Antagande av regler för kommunala pensionärsrådet 
samt upphävande av reglemente
KS 2018/275

Beslut
Kommunfullmäktige antar regler för rådet, enligt bilaga 3, samt upphäver rådets nu 
gällande reglemente.

Bilaga
Bilaga 7: Regler för kommunala pensionärsrådet

Sammanfattning av ärendet
En löpande översyn av kommunens styrande dokument pågår och 
kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på nytt regelverk för 
kommunala pensionärsrådet (KPR). Nuvarande reglemente antogs av 
kommunfullmäktige 2002-10-15, § 100.
KPR:s regelverk blir med förslaget mer likvärdigt det kommunala rådet för 
funktionshinder vars reglemente också har setts över. Förvaltningens utgångspunkt är 
att skillnaderna mellan de kommunala rådens förutsättningar ska vara så få som möjligt. 
Förslaget innebär bland annat att arvode, traktaments- och reseersättning inte längre 
utgår till pensionärsorganisationernas representanter. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-31
Gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet
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Handläggare
Olof Borgmalm
olof.borgmalm@vanersborg.se
0521-72 23 92

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Antagande av regler för kommunala pensionärsrådet 
samt upphävande av reglemente
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar regler för rådet, enligt bilaga, samt upphäver rådets nu 
gällande reglemente.

Sammanfattning av ärendet
En löpande översyn av kommunens styrande dokument pågår och 
kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på nytt regelverk för 
kommunala pensionärsrådet (KPR). Nuvarande reglemente antogs av 
kommunfullmäktige 2002-10-15, § 100.
KPR:s regelverk blir med förslaget mer likvärdigt det kommunala rådet för 
funktionshinder vars reglemente också har setts över. Förvaltningens utgångspunkt är 
att skillnaderna mellan de kommunala rådens förutsättningar ska vara så få som möjligt. 
Förslaget innebär bland annat att arvode, traktaments- och reseersättning inte längre 
utgår till pensionärsorganisationernas representanter. 

Beredning
Ärendet har beretts i samråd mellan kommunstyrelseförvaltningen och 
socialförvaltningen.

Underlag
Gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet.

Katrin Siverby Olof Borgmalm
Kanslichef Utredare

Bilagor
Regler för kommunala pensionärsrådet.
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Sändlista
Kommunala pensionärsrådet
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet
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Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Antagen av
Regler Regler för kommunala 

pensionärsrådet
Skriv ÅÅÅÅ-MM-
DD och ev. §

Kommunfullmäktige

Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighet
Kommunkansliet Kanslichef Skriv ÅÅÅÅ-MM-

DD och ev. § X.
Tillsvidare

Dokumentinformation Diarienummer
Uppgifter, sammansättning m.m. för kommunala pensionärs-
rådet

KS 2018/275

Ämnesområde Intranät Hemsida
Administration ☐ ☒

Andra styrande dokument som omnämns
Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda (KF, 2018-06-20 § 88)
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Regler för kommunala pensionärsrådet
Ange ÅÅÅÅ-MM-DD

1

Rådets uppgifter
Rådet har inte några beslutsfunktioner. Det är ett referensorgan till nämnderna för sam-
råd och information i frågor som rör pensionärerna. Rådet är organisatoriskt knutet till 
socialnämnden.
Rådets synpunkter ska via protokollsutdrag delges den nämnd som ansvarar för respek-
tive område. Förslag eller rekommendationer av mer principiell karaktär ska alltid stäl-
las till kommunstyrelsen. Av protokollsutdraget ska det framgå om de politiskt tillsatta 
ledamöterna deltagit i beslutet. 
Rådet ska  
- följa och lämna synpunkter på planeringen av äldreomsorgen i kommunen samt ut-

formning av närmiljön i anslutning till denna,
- uppmärksamma förändringar i behoven av service för äldre,
- bidra med pensionärers synpunkter och erfarenheter,
- ta initiativ till nödvändig information till äldre,
- vara remissinstans i kommunala frågor som berör äldre.

Rådets sammansättning
Kommunen representeras av förtroendevalda från följande nämnder:

- Socialnämnden, 2 ledamöter, 
- Kommunstyrelsen, 1 ledamot.

Ersättare utses inte för de politiskt tillsatta ledamöterna.
Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom kommunen ska efter beslut i socialnämnden vara representerade i rå-
det.
Socialnämnden fastställer antalet ledamöter och ersättare från de pensionärsorganisatio-
ner som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. Antalet ledamöter från respektive 
organisation bestäms med hänsyn till antalet medlemmar och samhällsinriktad verksam-
het.
Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska före den 1 november det 
år kommunfullmäktige väljs utse ledamöter och ersättare och meddela dessa till social-
nämnden.
Mandatperioden sammanfaller med den som gäller för kommunala nämnder. 
Ordföranden och vice ordföranden utses socialnämnden. 
Sekreteraren/ansvarig tjänsteperson utses av socialförvaltningen. 
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Regler för kommunala pensionärsrådet
ÅÅÅÅ-MM-DD

2

Beredning av ärenden
Rådet kan inom sig utse arbetsgrupper för att utreda vissa frågor.

Sammanträden
Rådet sammanträder en gång per kvartal. Till rådets sammanträden kan förtroendevalda 
och anställda från kommunens nämnder och förvaltningar inbjudas.
Extra sammanträde kan hållas om ordföranden, vice ordföranden eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det.
Kallelse och föredragningslista ska på lämpligt sätt skickas till rådets ledamöter och er-
sättare senast en vecka före rådets sammanträde. Till föredragningslistan bör eventuella 
handlingar och underlag bifogas så att vidare information och behandling underlättas.
Rådet får inhämta yttranden och upplysningar från nämnder och tjänstepersoner inom 
kommunen i frågor som tagits upp i rådet.

Protokoll
Ordföranden ansvarar för att det förs protokoll på sammanträdena, med ansvarig tjänste-
person som sekreterare. Protokollet justeras av ordföranden och en utsedd justerare.
Utöver att protokollsutdrag med rådets synpunkter ska tillställas ansvariga nämnder ska 
fullständiga protokoll delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen och re-
presenterade nämnder samt de i rådet representerade organisationerna/föreningarna.

Arvodering
Arvoden utgår enligt kommunens bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till 
förtroendevalda till de politiskt tillsatta ledamöterna. Övriga ledamöter och ersättare är 
inte berättigade till kommunalt arvode.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 139

Överföring av ansvaret för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från Socialnämnden till 
Kommunstyrelsen
KS 2017/277

Beslut
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige antar regler för rådet, enligt bilaga 1, samt upphäver rådets 

nu gällande reglemente.

Bilaga
Bilaga 1: Regler för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-08-25, § 114, föreslå kommunstyrelsen att budgetmedel 
för handikappkonsulent förs över från socialförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen från och med 2017-01-01 med hänvisning till att arbetet 
med tillgänglighetsfrågor är en funktion som verkar i ett kommunövergripande 
perspektiv och därför lämpligen bör vara organiserad inom 
kommunstyrelseförvaltningen istället för socialförvaltningen. Kommunstyrelsen 
beslutade 2017-04-05, § 74, att bifalla socialnämndens begäran om överflyttning av 
medel för funktionen handikappkonsulent. Som en följd av kommunstyrelsens beslut 
beslutade socialnämnden 2017-05-18, § 55 att föreslå kommunfullmäktige att överlåta 
ansvaret för kommunala rådet för
Funktionshinderfrågor (KRF) från socialnämnden till kommunstyrelsen.
I samband med överföringen har också KRF:s reglemente setts över och 
kommunstyrelseförvaltningen föreslår nya regler för KRF. Nuvarande reglemente 
antogs av kommunfullmäktige 2001-05-14, § 42.
Under beredningen har framkommit att kommunfullmäktige 2005-06-21, § 59, antagit 
ett handikappolitiskt program. Rådet har i nuvarande reglemente haft uppgiften att ta 
fram ett kommunalt handlingsprogram för att påverka och följa upp krav om 
förbättringar i närmiljö för personer med funktionshinder. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att denna uppgift bör tas bort och att 
programmet bör upphävas. Ansvaret för framtagande av kommunala styrdokument bör 
ligga på den kommunala nämnd- och förvaltningsorganisationen, detta hindrar dock inte 
att rådet även fortsättningsvis kan fungera som remissinstans och samrådsorgan i 
framtagandet av styrande dokument på området.
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2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2017-05-18 § 55 med tillhörande tjänsteskrivelse och gällande 
reglemente.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslog att beslutet skulle ges följande lydelse.
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
från socialnämnden till kommunstyrelsen. 
2. Kommunfullmäktige antar regler för rådet, enligt bilaga, samt upphäver rådets nu 
gällande reglemente.
Ordföranden föreslog även att rådets sammansättning skulle utökas med en 
ledamotplats för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställde sitt förslag under proposition, och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott bifallit förslaget.
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2018-08-23 Dnr: KS 2017/277

Handläggare
Olof Borgmalm
olof.borgmalm@vanersborg.se
0521-72 23 92

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Överföring av ansvaret för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från socialnämnden till 
kommunstyrelsen, antagande av regler för rådet samt 
upphävande av reglemente och handikappolitiskt 
program
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen.

2. Kommunfullmäktige antar regler för rådet, enligt bilaga, samt upphäver rådets 
nu gällande reglemente.

3. Kommunfullmäktige upphäver handikappolitiskt program.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-08-25, § 114, föreslå kommunstyrelsen att budgetmedel 
för handikappkonsulent förs över från socialförvaltningen till 
kommunstyrelseförvaltningen från och med 2017-01-01 med hänvisning till att arbetet 
med tillgänglighetsfrågor är en funktion som verkar i ett kommunövergripande 
perspektiv och därför lämpligen bör vara organiserad inom 
kommunstyrelseförvaltningen istället för socialförvaltningen. Kommunstyrelsen 
beslutade 2017-04-05, § 74, att bifalla socialnämndens begäran om överflyttning av 
medel för funktionen handikappkonsulent. Som en följd av kommunstyrelsens beslut 
beslutade socialnämnden 2017-05-18, § 55 att föreslå kommunfullmäktige att överlåta 
ansvaret för kommunala rådet för
Funktionshinderfrågor (KRF) från socialnämnden till kommunstyrelsen.
I samband med överföringen har också KRF:s reglemente setts över och 
kommunstyrelseförvaltningen föreslår nya regler för KRF. Nuvarande reglemente 
antogs av kommunfullmäktige 2001-05-14, § 42.
Under beredningen har framkommit att kommunfullmäktige 2005-06-21, § 59, antagit 
ett handikappolitiskt program. Rådet har i nuvarande reglemente haft uppgiften att ta 
fram ett kommunalt handlingsprogram för att påverka och följa upp krav om 
förbättringar i närmiljö för personer med funktionshinder. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att denna uppgift bör tas bort och att 
programmet bör upphävas. Ansvaret för framtagande av kommunala styrdokument bör 
ligga på den kommunala nämnd- och förvaltningsorganisationen, detta hindrar dock inte 
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2018-08-23 Dnr: KS 2017/277

att rådet även fortsättningsvis kan fungera som remissinstans och samrådsorgan i 
framtagandet av styrande dokument på området.

Beredning
Ärendet har beretts i samråd mellan kommunstyrelseförvaltningen och 
socialförvaltningen.

Underlag
Socialnämndens beslut 2017-05-18 § 55 med tillhörande tjänsteskrivelse och gällande 
reglemente.

Katrin Siverby Olof Borgmalm 
Kanslichef Utredare

Bilagor
Regler för kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Sändlista
KRF
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Regler för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Ange ÅÅÅÅ-MM-DD

1

Rådets uppgifter
1 §
Rådet har inte några beslutsfunktioner. Det är ett referensorgan till nämnderna för sam-
råd och information i frågor som rör olika grupper av personer med funktionsnedsätt-
ning. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Rådets synpunkter ska via protokollsutdrag delges den nämnd som ansvarar för respek-
tive område. Förslag eller rekommendationer av mer principiell karaktär ska alltid stäl-
las till kommunstyrelsen. Av protokollsutdraget ska det framgå om de politiskt tillsatta 
ledamöterna deltagit i beslutet. 
Rådet ska  
- utgöra ett kontaktnät mellan kommunen och organisationerna (som ingår i Funk-

tionsrätt Vänersborg (FRV)) samt att vara ett forum för överläggningar,
- verka för att funktionshindersaspekter beaktas i nämnder
- och förvaltningar,
- utgöra ett forum där organisationernas sakkunskaper kan förmedlas till kommunens 

olika nämnder och där politiker och tjänstepersoner kan få en samlad föreställning 
om olika gruppers behov och synpunkter,

- verka för att inrikta samhällsplaneringen så att medborgare med funktionsnedsätt-
ningar inte ska uteslutas från grundläggande möjligheter att utöva sina medborgerli-
ga rättigheter,

- ta initiativ till nödvändig information till personer med funktionsnedsättning,
- vara remissinstans i kommunala frågor som berör personer med funktionsnedsätt-

ning.

Rådets sammansättning
2 §
Rådet har 10 ledamöter och 5 ersättare. Ersättare utses inte för de politiskt tillsatta leda-
möterna. Kommunen representeras av förtroendevalda från följande nämnder:

- Kommunstyrelsen, 1 ledamot, 
- Socialnämnden, 1 ledamot, 
- Samhällsbyggnadsnämnden, 1 ledamot, 
- Byggnadsnämnden, 1 ledamot, 
- Barn- och utbildningsnämnden, 1 ledamot. 

Handikappgruppernas representanter företräder var sina grupper funktionshindrade en-
ligt nedanstående:

- Svårt att höra, 1 ledamot, 1 ersättare,
- Svårt att se, 1 ledamot, 1 ersättare,
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ÅÅÅÅ-MM-DD

2

- Svårt att tåla vissa ämnen, 1 ledamot, 1 ersättare,
- Svårt att röra sig, 1 ledamot, 1 ersättare,
- Svårt att tolka, bearbeta och förmedla information, 1 ledamot, 1 ersättare.

Handikapprepresentanterna företräder hela sin handikappgrupp. 
Mandatperioden sammanfaller med den som gäller för kommunala nämnder. 
Representanterna för handikapporganisationerna utses på ordförandemöte i FRV, då 
även handikappföreningar som inte är anslutna till FRV deltar.
Ordföranden utses av kommunstyrelsen och vice ordföranden utses av samhällsbygg-
nadsnämnden. 
Sekreteraren/ansvarig tjänsteperson utses av kommunstyrelseförvaltningen. 

Beredning av ärenden
3 §
Frågor som handikappföreningarna vill väcka i rådet ska beredas på ordförandemöte in-
om FRV. Ärenden till handikapprådets möten ska anmälas till rådets sekreterare minst 
10 dagar före rådets möte. 
Rådet kan inom sig utse arbetsgrupper för att utreda vissa frågor.

Sammanträden
4 §
Rådet sammanträder en gång per kvartal. Till rådets sammanträden kan förtroendevalda 
och anställda från kommunens nämnder och förvaltningar inbjudas.
Extra sammanträde kan hållas om ordföranden, vice ordföranden eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det.
Kallelse och föredragningslista ska på lämpligt sätt skickas till rådets ledamöter och er-
sättare senast en vecka före rådets sammanträde. Till föredragningslistan bör eventuella 
handlingar och underlag bifogas så att vidare information och behandling underlättas.
Rådet får inhämta yttranden och upplysningar från nämnder och tjänstepersoner inom 
kommunen i frågor som tagits upp i rådet.

Protokoll
5 §
Ordföranden ansvarar för att det förs protokoll på sammanträdena, med ansvarig tjänste-
person som sekreterare. Protokollet justeras av ordföranden och en utsedd justerare.
Utöver att protokollsutdrag med rådets synpunkter ska tillställas ansvariga nämnder ska 
fullständiga protokoll delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen och re-
presenterade nämnder samt de i rådet representerade organisationerna/föreningarna.
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3

Arvodering
6 §
Arvoden utgår enligt kommunens bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till 
förtroendevalda till de politiskt tillsatta ledamöterna. Övriga ledamöter och ersättare är 
inte berättigade till kommunalt arvode.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-05-18

Ordförandes 
sign

Justerandes 
sign

Justerandes 
sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 55

Överföring av ansvaret för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från socialnämnden till 
kommunstyrelsen
SOC 2017/123

Beslut
Socialnämnden föreslår, som en följd av kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 
74, att kommunfullmäktige överlåter ansvaret för ”Kommunala rådet för 
funktionshinder-frågor” (KRF) från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-08-25, § 114, föreslå kommunstyrelsen att budgetmedel 
för handikappkonsulent förs över från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvalt-
ningen från och med 2017-01-01. Arbetet med tillgänglighetsfrågor är en funktion som 
verkar i ett kommunövergripande perspektiv och därför lämpligen bör vara organiserad 
inom kommunstyrelseförvaltningen istället för socialförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-05, § 74, att bifalla socialnämndens begäran om 
överflyttning av pengar för funktionen handikappkonsulent. 

Som en följd av kommunstyrelsens beslut, bör även Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF), med tillhörande administration, föras över till 
kommunstyrelsen. I samband med att rådet förs över, behöver också KRF:s reglemente 
ses över, vilket inte har skett i avvaktan på den organisatoriska förändringen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-02
 Reglemente handikapprådet 2001-05-14, § 42

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Handläggare
Anne Elfving
anne.elfving@vanersborg.se
Tel: 0521-72 13 14

2017-05-02

Mottagare
Socialnämnden

Dnr: SOC 2017/123  

Socialnämnden

Överföring av ansvaret för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från socialnämnden till 
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår, som en följd av kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 74, att 
kommunfullmäktige överlåter ansvaret för ”Kommunala rådet för funktionshinder-
frågor” (KRF) till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-08-25, § 114, föreslå kommunstyrelsen att budgetmedel 
för handikappkonsulent förs över från socialförvaltningen till kommunstyrelseförvalt-
ningen från och med 2017-01-01. Arbetet med tillgänglighetsfrågor är en funktion som 
verkar i ett kommunövergripande perspektiv och därför lämpligen bör vara organiserad 
inom kommunstyrelseförvaltningen istället för socialförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-05, § 74, att bifalla socialnämndens begäran om 
överflyttning av pengar för funktionen handikappkonsulent. 

Som en följd av kommunstyrelsens beslut, bör även Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF), med tillhörande administration, föras över till 
kommunstyrelsen. I samband med att rådet förs över, behöver också KRF:s reglemente 
ses över, vilket inte har skett i avvaktan på den organisatoriska förändringen. 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ledningen för socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen, har efter en längre 
tids diskussion, kommit fram till att det finns en fördel i att låta kommunstyrelse-
förvaltningen överta de funktioner som är organiserade inom socialförvaltningen, men 
som verkar i ett kommunövergripande perspektiv. Två sådana strategiskt övergripande 
områden som idag ligger nära olika funktioner på utvecklingskontoret är arbetet 
gällande tillgänglighetsfrågor och det drogförebyggande arbetet. 

Socialnämnden beslutade mot bakgrund av ovan 2016-08-25, § 114, föreslå 
kommunstyrelsen besluta att budgetmedel för handikappkonsulent överförs från 
socialförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen från och med 2017-01-01. 
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Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2017-05-02 Dnr: SOC 2017/123       

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-03, § 151, att återremittera ärendet 
till socialnämnden för ytterligare utredning. Socialnämnden besvarade återremissen 
2016-10-24, och då inget besked gavs när det gällde funktionen handikappkonsulent, 
överlämnades ny tjänsteskrivelse 2017-01-24 i ärendet.

Reglemente för handikapprådet
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 1973, § 137, att inrätta ett handikappråd, 
om fem ledamöter och lika många ersättare, av vilka tre ledamöter och ersättare, ska 
vara förtroendevalda och utses av sociala centralnämnden. Sociala centralnämnden fick 
samtidigt i uppdrag att kontakta handikapporganisationer för val genom 
organisationernas försorg av två ledamöter och två ersättare i rådet.

Kommunfullmäktige fastställde 2001-05-14, § 42, nuvarande reglemente för 
Handikapprådet. Enligt detta består rådet av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunen 
representeras av förtroendevalda från kommunstyrelsen, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
(totalt 6 ledamöter och 6 ersättare).  Handikappgruppernas representanter företräder var 
sina grupper funktionshindrade enligt den s.k. 5-gruppindelningen, med (5 ledamöter 
och 5 ersättare). Ordförande och vice ordförande utses av socialnämnden.

Underlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2016-10-03, § 151 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-24 
Socialnämndens ordförande delegeringsbeslut 2016-10-24 
Socialnämndens beslut 2016-08-25, § 114
Kommunfullmäktiges beslut 2001-05-14, § 42
Kommunfullmäktiges beslut 1973-11-28, § 137

Karin Hallberg
Socialchef

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
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REGLEMENTE FÖR HANDIKAPPRÅDET

Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-15, § 42.

§ 1

Handikapprådets uppgifter

Handikapprådet är ett till kommunens socialnämnd knutet rådgivande organ.

Handikapprådet har till syfte att:

- utgöra ett kontaktnät mellan kommunen och handikapporganisationer-
na samt att vara ett forum för överläggningar

- verka för att handikappaspekter beaktas i alla förekommande nämnder
och förvaltningar

- utgöra ett forum där handikapporganisationernas sakkunskaper kan
förmedlas till kommunens olika facknämnder och där politiker och
tjänstemän kan få en samlad föreställning om olika handikappgruppers
behov och synpunkter

- inrikta samhällsplaneringen så att medborgare med funktionsnedsätt-
ningar inte skall uteslutas från grundläggande möjligheter att utöva
sina medborgerliga rättigheter

- genom ett kommunalt handlingsprogram påverka och följa upp krav
om förbättringar i närmiljö för personer med funktionshinder.

Bärande  principer för funktionshindrade bör vara:

- självbestämmande och inflytande

- tillgänglighet

- delaktighet

- kontinuitet och helhetssyn

§ 2

Handikapprådets sammansättning

Handikapprådet har 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunen representeras
av förtroendevalda från följande nämnder:
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Kommunstyrelsen 1 ledamot 1 ersättare

Socialnämnden 2 ledamöter 2 ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot 1 ersättare

Byggnadsnämnden 1 ledamot 1 ersättare

Barn- och ungdomsnämnden/
Gymnasienämnden 1 ledamot 1 ersättare

Handikappgruppernas representanter företräder var sina grupper funktions-
hindrade enligt den så kallade 5-gruppsindelningen enligt nedanstående:

Döva och hörselskadade 1 ledamot 1 ersättare

Blinda och synskadade 1 ledamot 1 ersättare

Rörelsehindrade 1 ledamot 1 ersättare

Intellektuellt funktionshindrade/
psykiskt funktionshindrade 1 ledamot 1 ersättare

Medicinskt funktionshindrade 1 ledamot 1 ersättare

Handikapprepresentanterna företräder hela sin handikappgrupp.

Ordföranden och vice ordföranden utses av socialnämnden. Mandatperi-
oden sammanfaller med den som gäller för kommunala nämnder. Sekretera-
ren utses av socialnämnden. Representanterna för handikapporganisationer-
na utses på ordförandemöte i Handikappföreningarna i Vänersborg (HSO),
då även handikappföreningar som inte är anslutna till HSO deltar.

§ 3

Sammanträden

Handikapprådet sammanträder en gång per kvartal. Till rådets sammanträ-
den kan förtroendevalda och anställda från kommunens nämnder och för-
valtningar inbjudas.

Handikapprådet äger inhämta yttranden och upplysningar från nämnder och
anställda inom kommunen i frågor som tagits upp i rådet.

§ 4

Beredningsorgan

Frågor som handikappföreningarna vill väcka i handikapprådet skall beredas
på ordförandemöte inom Handikappföreningarna i Vänersborg (HSO).
Ärenden till handikapprådets möten skall anmälas till rådets sekreterare
minst 10 dagar före rådets möte.
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§ 5

Arbetsgrupper

Kommunala handikapprådet kan utse arbetsgrupper för att utreda vissa
frågor.

_______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 141

Revidering av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente - flytt av 
tryckeriverksamhet
KS 2018/337

Beslut
Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente avseende flytt av ansvaret för tryckeriverksamheten från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Reservation
Gunnar Lidell (M) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Som en följd av en organisationsförändring där ansvaret för tryckeriverksamheten avses 
flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunalstyrelsen föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att nämndens och styrelsens reglemente revideras enligt 
nedanstående:
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
(Senast antaget, KF 2017-11-22, § 182)
Uppdrag och verksamhet, 1 § 
16. Svara för intern service i form av reception och cafeteria i kommunhuset samt 
telefoni (växel), posthantering, vaktmästeri, tryckeri och fordonsadministration.
Kommunstyrelsens reglemente 
(Senast antaget, KF 2017-11-22, § 177)
Övriga uppgifter, 16 §
Kommunalstyrelsen ansvarar vidare för;
2. Kommunens centrala informations-, och kommunikations-verksamhet samt 
tryckeriverksamhet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06
Gällande reglementen: http://www.vanersborg.se/kommun--
politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/styrdokument-politiken.html
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslog att beslutet skulle ges följande lydelse. Kommunfullmäktige 
reviderar kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente avseende flytt 
av ansvaret för tryckeriverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. 
Gunnar Lidell (M) yrkade avslag och att en utredning om att upphandla denna typ av 
verksamhet ska påbörjas.

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns två förslag till beslut, nämligen ordförandens 
förslag och Gunnar Lidells yrkande.
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordförandens förslag ställs mot Gunnar Lidells 
yrkande.
Ordföranden ställde sitt förslag mot Gunnar Lidells yrkande, och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit ordförandens förslag.
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2018-11-06 Dnr: KS 2018/337

Handläggare
Olof Borgmalm
olof.borgmalm@vanersborg.se
0521-72 23 92

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente - flytt av 
tryckeriverksamhet 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente avseende flytt av ansvaret för tryckeriverksamheten från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Som en följd av en organisationsförändring där ansvaret för tryckeriverksamheten avses 
flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunalstyrelsen föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att nämndens och styrelsens reglemente revideras enligt 
nedanstående:
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
(Senast antaget, KF 2017-11-22, § 182)
Uppdrag och verksamhet, 1 § 
16. Svara för intern service i form av reception och cafeteria i kommunhuset samt 
telefoni (växel), posthantering, vaktmästeri, tryckeri och fordonsadministration.

Kommunstyrelsens reglemente 
(Senast antaget, KF 2017-11-22, § 177)
Övriga uppgifter, 16 §
Kommunalstyrelsen ansvarar vidare för;
2. Kommunens centrala informations-, och kommunikations-verksamhet samt 
tryckeriverksamhet. 

Underlag
Gällande reglementen: (http://www.vanersborg.se/kommun--
politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/styrdokument-politiken.html).
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Katrin Siverby Olof Borgmalm
Kanslichef Utredare

Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunkansliet 
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2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 148

Reviderat konsortieavtal och förbundsordning för 
Kunskapsförbundet Väst
KS 2017/86

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad förbundsordning för 
Kunskapsförbundet Väst.

Bilaga
Bilaga 4: Reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst

Noteras
Noteras att Gunnar Lidell (M) avstod från att delta i beslutet. Under denna paragraf 
utsågs Marika Isetorp (MP) att justera.

Sammanfattning av ärendet
PWC genomförde en granskning av ledning och styrning av 
Kunskapsförbundet Väst på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Kunskapsförbundet Väst, Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. 
Granskningen omfattade dokumentstudier för perioden 2013-2015 och 
intervjuer av 15 politiker och tjänstemän inom både förbundet och 
medlemskommunerna. Den samlade bedömningen var att direktionen inte fullt 
ut har en tillräcklig intern kontroll samt att verksamheten inte fullt ut bedrivs 
på ett ändamålsenligt sätt och på ett från ekonomiskt synpunkt, 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömde även att medlemmarnas kontroll 
och uppsikt inte kan anses vara tillräcklig.

Granskningen visade på otydligheter och brister i konsortialavtal, 
förbundsordning och direktionens reglementen utifrån bland annat kommunal-
lagen. Brister noterades även i tillämpningen av dessa dokument. 
Revisionsrapport överlämnades 2016-03-03 för kännedom och beaktande till 
berörda parter. 

Direktionen har i svar 2016-05-17 över revisionsrapporten anfört att en 
översyn av styrdokumenten vore önskvärt, med anlitande av extern 
expertkonsult i kommunaljuridiska frågor.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-06-08, § 129, att 
förtydliganden skulle ske i vissa avseenden i konsortialavtalet och 
förbundsordningen. Likaså gjorde Trollhättans stad 2016-06-08, § 162.
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2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Som en följd av PWC:s granskning tog stads- och kommunjurist i Trollhättan 
och Vänersborg fram förslag till reviderat konsortialavtal och reviderad 
förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst, Kommunstyrelse förvaltningens 
tjänsteutlåtande 2017-01-30. 

Att återigen påbörja en revidering av de styrande dokumenten kräver ett uppdrag från de 
båda ägarkommunerna. Likväl kräver detta att båda ägarkommunerna godkänner 
likalydande förslag, som sedermera får sin slutliga form i de styrande dokumenten. 
Något sådant uppdrag har inte erhållits varför förslaget, genom återremissen, lämnas 
utan hänsyn.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12
Revisionsrapport PWC 2016-02-13 (KS 2016/119)
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteutlåtande 2017-01-30
KS 2017/86, § 170, 2017-10-11 (kommunstyrelsen)
KS 2017/86, § 146, 2017-10-25 (kommunfullmäktige)
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2018-11-13 Dnr: KS 2017/86

Handläggare
Pernilla Bertilsson
pernilla.bertilsson@vanersborg.se
0521-722 395

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Förbundsordning Kunskapsförbundet Väst, revidering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad förbundsordning för 
Kunskapsförbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet
PWC genomförde en granskning av ledning och styrning av 
Kunskapsförbundet Väst på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Kunskapsförbundet Väst, Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. 
Granskningen omfattade dokumentstudier för perioden 2013-2015 och 
intervjuer av 15 politiker och tjänstemän inom både förbundet och 
medlemskommunerna. Den samlade bedömningen var att direktionen inte fullt 
ut har en tillräcklig intern kontroll samt att verksamheten inte fullt ut bedrivs 
på ett ändamålsenligt sätt och på ett från ekonomiskt synpunkt, 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömde även att medlemmarnas kontroll 
och uppsikt inte kan anses vara tillräcklig.

Granskningen visade på otydligheter och brister i konsortialavtal, 
förbundsordning och direktionens reglementen utifrån bland annat kommunal-
lagen. Brister noterades även i tillämpningen av dessa dokument. 
Revisionsrapport överlämnades 2016-03-03 för kännedom och beaktande till 
berörda parter. 

Direktionen har i svar 2016-05-17 över revisionsrapporten anfört att en 
översyn av styrdokumenten vore önskvärt, med anlitande av extern 
expertkonsult i kommunaljuridiska frågor.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-06-08, § 129, att 
förtydliganden skulle ske i vissa avseenden i konsortialavtalet och 
förbundsordningen. Likaså gjorde Trollhättans stad 2016-06-08, § 162.

Som en följd av PWC:s granskning tog stads- och kommunjurist i Trollhättan 
och Vänersborg fram förslag till reviderat konsortialavtal och reviderad 
förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst, Kommunstyrelse förvaltningens 
tjänsteutlåtande 2017-01-30. 
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2018-11-13 Dnr: KS 2017/86

Att återigen påbörja en revidering av de styrande dokumenten kräver ett uppdrag från de 
båda ägarkommunerna. Likväl kräver detta att båda ägarkommunerna godkänner 
likalydande förslag, som sedermera får sin slutliga form i de styrande dokumenten. 
Något sådant uppdrag har inte erhållits varför förslaget, genom återremissen, lämnas 
utan hänsyn.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Ändringar i konsortialavtal för Kunskapsförbundet Väst ska beslutas av respektive 
förbundsmedlems kommunstyrelse.

§ 17 konsortialavtal, ändringar i avtalet;
Överenskommelse om ändringar och tillägg i detta avtal som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt får slutas genom beslut av respektive Parts kommunstyrelse.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-11, § 170, att godkänna reviderat konsortialavtal 
mellan Trollhättans stad och Vänersborgs kommun avseende Kunskapsförbundet Väst.

Ändringar av förbundsordningen för Kunskapsförbundet Väst ska beslutas av 
respektive förbundsmedlems kommunfullmäktige.
 
§ 15 förbundsordning, ändringar i förbundsordningen;
För ändringar i förbundsordningen krävs samtliga förbundsmedlemmars godkännande. En ny förbundsordning kan 
som tidigast träda i kraft då den fastställts av samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, 2017-10-11, § 170, var att anta 
reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst, med ändring av att följande 
mening stryks från § 6. ”Direktionen ska efter godkännande från förbundsmedlemmarna 
anta en finanspolicy för förbundets verksamhet.”
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade återremiss av ärendet för att ”… tydliggöra 
styrdokumenten för att säkerställa att förbundets syfte får förutsättningar för att kunna 
uppnås.”.
Peter Göthblad (L) yrkade att förbundsordningens andra mening i fjärde stycket, § 6, 
vad gäller ordförandeskap, skulle ges följande lydelse. ”Ordförandeskapet skall 
alternera mellan kommunerna per mandatperiod. Vice ordförandeskap skall finnas 
representerad från båda kommunerna.”.
Efter omröstning, med nio ja-röster mot sex nej-röster, hade Kommunstyrelsen beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag med ordförandens ändringsyrkande. Detta innebär således 
följande. Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för kunskapsförbundet 
Väst, med ändring att följande mening stryks från § 6, sjunde stycket. ”Direktionen ska 
efter godkännande från förbundsmedlemmarna anta en finanspolicy för förbundets 
verksamhet.”.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-25, § 146, att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen med i bilaga angiven motivering. 
Bilagan utgörs av skriftligt yrkande om återremiss från Lena Eckerbom Wendel (M) 
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med följande motivering; ” För att tydliggöra styrdokumenten för att säkerställa att 
förbundets syfte får förutsättningar för att kunna uppnås, inklusive ett alternerande 
ordförandeskap där ordförande alternerar per mandatperiod och vice ordförandeskap 
finns representerat från båda kommunerna.”.
Kommunfullmäktige i Trollhättan Stad

Till följd av PWC:s granskning och förslag till reviderat konsortialavtal och 
förbundsordning av stads- och kommunjurist i Trollhättan Stad och Vänersborgs 
kommun antog kommunfullmäktige i Trollhättan Stad de reviderade dokumenten i april 
2017.
Kommunfullmäktige i Trollhättans Stad har 2017-11-27, § 192, beslutat att anta 
reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst. Av beslutet framgår bland 
annat följande. I förslaget till konsortialavtal ströks meningen; ”Parterna är ense om att 
gemensamt fastställa en finanspolicy för förbundets verksamhet.”. Avsikten var att 
motsvarande mening skulle strykas i förbundsordningens § 6, så skedde emellertid inte. 
Ett nytt förslag till förbundsordning har därför tagits fram, där denna mening är 
borttagen.
Yrkande
Att återigen påbörja en revidering av de styrande dokumenten kräver ett uppdrag från de 
båda ägarkommunerna. Likväl kräver detta att båda ägarkommunerna godkänner 
likalydande förslag, som sedermera får sin slutliga form i de styrande dokumenten. 
Något sådant uppdrag har inte erhållits varför förslaget, genom återremissen, lämnas 
utan hänsyn.

Underlag
 Revisionsrapport PWC 2016-02-13 (KS 2016/119)

 Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteutlåtande 2017-01-30

 KS 2017/86, § 170, 2017-10-11 (kommunstyrelsen)

 KS 2017/86, § 146, 2017-10-25 (kommunfullmäktige)

Pernilla Bertilsson Katrin Siverby
Kommunjurist Kanslichef

Bilagor
Förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst, med markerad ändring § 6.

Sändlista
Kunskapsförbundet Väst
Trollhättans Stad

148



Antagen av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2012‐05‐21, § 75 
Antagen av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 2012‐05‐23, § 61 
 

 

 

Förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst 
 

 
§ 1  Namn och säte 
 
Kommunalförbundets namn är Kunskapsförbundet Väst. Förbundet har sitt 
säte i Trollhättan. Direktionens administrativa organisation är placerad i 
Vänersborg. 
 
§ 2  Medlemmar 
 
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Trollhättan och 
Vänersborg. 
 
§ 3  Ändamål och uppgifter 
 
Kommunalförbundet har till ändamål  
 

 att genom mellankommunal samverkan rörande tillhandahållandet av 
utbildning inom de frivilliga skolformerna uppnå ökad 
utbildningskvalitet för ungdomar och studerande i 
medlemskommunerna, 

 att i samverkan med förbundsmedlemmarna och externa aktörer 
skapa förutsättningar för ett livslångt lärande, 

 att vara en viktig part i arbetet med att öka medlemskommunernas 
långsiktiga attraktionskraft, samt 

 att verka för att de frivilliga skolformerna ska vara en drivkraft i 
samhällsutvecklingen. 

 
Kommunalförbundet ska, till fullgörande av sitt ändamål, i enlighet med 
skollagen och annan för verksamheterna tillämplig lag eller författning, 
tillhandahålla utbildning inom  
 

 gymnasieskolan,  

 gymnasiesärskolan,  

 kommunal vuxenutbildning,  

 särskild utbildning för vuxna, och 

 utbildning i svenska för invandrare.   
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Kommunalförbundet ska överta förbundsmedlemmarnas samtliga lag‐ och 
författningsstadgade skyldigheter och befogenheter inom ovan angivna skol‐ 
och utbildningsformer. Detta innebär att förbundet även ska ansvara för de 
skyldigheter som enligt gällande skollagstiftning, utöver den egentliga 
undervisningen, åvilar respektive hemkommun avseende olika elevgrupper 
hemmahörande i förbundsmedlemmarna. 
 
Förbundet får även utföra sådan annan verksamhet som förbundsmedlem 
beslutar att anförtro åt förbundet, om denna verksamhet har anknytning till 
förbundets övriga uppgifter och verksamhetsområde. 
 
Förbundet får träffa avtal med andra huvudmän om samverkan inom de skol‐ 
och utbildningsformer som förbundet har till uppgift att tillhandahålla. 
 
§ 4  Varaktighet 
 
Förbundet är bildat för obestämd tid. 
 
§ 5  Organisation 
 
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen är 
tillika förbundsstyrelse.  
 
Direktionen får inrätta de utskott och andra organ som den finner lämpligt för 
att fullgöra förbundets ändamål. 
 
Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet. 
 
§ 6  Förbundsdirektionen 
 
Direktionen ska bestå av fjorton (14) ledamöter och fjorton (14) ersättare, 
varav Trollhättans stad ska utse sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare och 
Vänersborgs kommun ska utse sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  
 
Endast den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i den 
förbundsmedlem som utser ledamoten eller ersättaren, får väljas.  
Mandattiden är fyra år från och med 1 januari året efter det år då val ägt rum 
till kommunfullmäktige i förbundsmedlemmarna. När val av ledamöter och 
ersättare sker för första gången ska det avse tiden från förbundets bildande 
till och med den 31 december 2014. 
 
Efter sådan förändring av förbundsmedlems kommunfullmäktiges 
sammansättning som avses i 4 kap. 7 § kommunallagen, ska 
förbundsmedlemmen på nytt utse ledamöter och ersättare till direktionen. 
 
Respektive kommunfullmäktige utser ordförande, vice ordförande samt andre 
vice ordförande. Ordföranden ska utses bland de ledamöter som 
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representerar Trollhättans kommun, vice ordförande ska utses bland de 
ledamöter som representerar Vänersborgs kommun och 2:e vice ordförande 
utses varannan mandatperiod av Vänersborgs respektive Trollhättans 
kommuner med start att Vänersborgs kommun utser 2:e vice ordförande. 

Utöver ledamot av direktionen äger varje förbundsmedlem anhängiggöra 
ärenden i direktionen genom framställan av förbundsmedlems 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

Direktionens presidium representerar förbundet vid konferenser, 
sammanträden och i andra officiella sammanhang, såvida inte direktionen i 
särskilda fall bestämmer något annat. 

Ägarsamråd ska ske inför direktionens beslut i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt i förbundet  (se § 12). Ett ärende ska 
alltid hänskjutas till ägarna för samråd när minst fem (5) av direktionens 
ledamöter så begär.  
Direktionen ska efter godkännande från förbundsmedlemmarna anta en 
finanspolicy för förbundets verksamhet. - stryks

Förbundsmedlemmarna ska fastställa ett reglemente för direktionens arbete. 

§ 7 Revisorer och ansvarsfrihet 

Förbundet ska ha två (2) ordinarie revisorer, av vilka förbundsmedlemmarna 
ska utse en (1) revisor vardera. Revisorer utses av respektive 
kommunfullmäktige bland revisorerna i respektive förbundsmedlem. 
Förbundet ska bära kostnaderna för revisorerna och för dess eventuella 
biträden. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. 

Revisorerna ska efter granskning lämna en revisionsberättelse till var och en 
av medlemskommunerna, varefter respektive kommunfullmäktige beslutar i 
frågan om ansvarsfrihet. 

§ 8 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om justering av protokoll och 

övriga tillkännagivanden ska ske på förbundets anslagstavla och på samtliga 

förbundsmedlemmars anslagstavlor. Förbundets anslagstavla är Trollhättans 

kommuns anslagstavla. 
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§ 9  Ersättning till förtroendevalda och revisorer 
 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i 
direktionen samt till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som 
gäller för förtroendevalda och för revisorer i Trollhättans kommun. 
 
§ 10  Kostnadstäckning 
 
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, om de inte täcks enligt 
nästkommande stycke eller annars på annat sätt, erläggas genom bidrag från 
förbundsmedlemmarna. Bidraget ska fördelas efter respektive 
förbundsmedlems procentuella andel, uttryckt med en decimal, av förbundets 
totala befolkning i åldern 16‐18 år per den 31 december året före 
verksamhetsåret. Bidrag enligt fastställd budget (se § 11) ska erläggas 
månadsvis i förskott. 
 
För 2013 och 2014 ska det sålunda framräknade bidraget från Trollhättan 
minskas med 7,0 mkr respektive 4,0 mkr och för Vänersborg höjas med 
motsvarande belopp. 
 
Kostnaderna för förbundets verksamhet inom kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare ska finansieras enligt 
särskilda uppdragsavtal som tecknas mellan förbundet och förbundsmedlem. 

 
§ 11  Upprättande av budget, uppföljning av ekonomi och 

verksamhet  
 
Preliminär budgetram avseende det kommande budgetåret fastställs i 
ägarsamråd under april månad. Slutgiltig budgetram fastställs i ägarsamrådet 
(enligt § 12) senast den 30 augusti.  
  
Budget för förbundet ska fastställas av direktionen senast den 30 november 
året före budgetåret. Det sammanträde vid vilket direktionen fastställer 
budget (detaljbudget) för förbundet ska vara offentligt. Tid och plats för 
sammanträdet ska kungöras på sätt som anges i § 8, senast en vecka i 
förväg. 
 
Budgeten ska innehålla, detaljbudget, en plan för verksamheten och dess  
ekonomi under budgetåret samt en plan för ekonomin under de två 
nästkommande åren. I samband med att budgeten fastställs ska direktionen 
även, enligt grunderna i § 10, bestämma storleken på de bidrag som 
förbundsmedlemmarna ska erlägga till förbundet. Kostnadsfördelningen i 
budget avseende gymnasieverksamhet mellan förbundsmedlemmarna är 
preliminär och justeras efter de principer som gäller enligt § 10, då 
befolkningsuppgifterna är kända. 
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§ 12  Förbundsmedlemmarnas insyn och kontroll samt ägarsamråd 
 
Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser utövar förbundsmedlemmarnas 
uppsiktsansvar.  Kommunstyrelsernas presidier utgör forum för ägarsamråd. 
 
 
Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser har rätt att begära in uppgifter, 
upplysningar och yttranden från förbundet.  
 
Direktionen är skyldig att iaktta sådana direktiv och riktlinjer som 
förbundsmedlemmarna gemensamt beslutar att anta för förbundets 
verksamhet. 
 
Av § 6 följer att direktionen under vissa förutsättningar är skyldig att 
hänskjuta ett ärende till ägarna för samråd. Förbundet får endast om 
synnerlig brådska föreligger verkställa beslut som är föremål för behandling i 
ägarsamrådet. 
 
Förbundsmedlemmarnas representanter i forumet för ägarsamråd avgör om 
visst ärende ska föras upp till behandling i förbundsmedlemmarnas 
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.                                                             
 
Ägarsamråd ska genomföras minst två gånger per år.  
 
§ 13  Andel i tillgångar och skulder 
 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjutit till 
förbundets verksamhet under den senast gångna femårsperioden. Denna 
fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets behållna 
tillgångar och skulder med anledning av förbundets upplösning. 
 
§ 14  Antagande av ny medlem 
 
Om ytterligare kommun önskar inträda i förbundet ska ansökan behandlas av 
direktionen. Direktionen kan föreslå att ny medlem får inträda i förbundet.  
 
Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige.  
 
Ny medlem har antagits efter att kommunfullmäktige i samtliga 
förbundsmedlemmar lämnat sitt godkännande och en ny förbundsordning 
trätt i kraft för förbundet. 
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§ 15  Ändringar i förbundsordningen 
 
För ändringar i förbundsordningen krävs samtliga förbundsmedlemmars 
godkännande. En ny förbundsordning kan som tidigast träda i kraft då den 
fastställts av samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige. 
 
§ 16   Uppsägning och upplösning 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem 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 

förbundsmedlemmarna bestäms i en överenskommelse mellan 

förbundsmedlemmarna. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de 

andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då 

förbundsmedlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan 

förbundsmedlemmarna. 

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundsmedlemmarna inte har 

nåtts när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i 

likvidation. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid 

skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 

13 angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna gälla. 

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen omvandlas till kontanta medel genom försäljning på 

offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt 

fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en 

slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning 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. Till slutredovisningen ska även fogas direktionens beslut 

om vilken av förbundsmedlemmarna som ska överta och vårda de handlingar 

som tillhör förbundets arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 

förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. En förbundsmedlem som inte är 

nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka 

talan om detta mot övrig förbundsmedlem inom ett år från det 

slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång 
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för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller 

om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska 

likvidationen återupptas. 

§ 17  Särskilda överenskommelser 
 
Förbundsmedlemmarna ska i ett särskilt avtal (konsortialavtal) närmare 
reglera formerna för samarbetet inom förbundet. 
 
§ 18  Arkivmyndighet 
 
Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde.          
 
§ 19   Tvist 

Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om 

parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras av allmän domstol. 

§ 20  Bildandet av förbundet 
 
Denna förbundsordning ska träda i kraft den 1 juli 2012 under förutsättning 
att samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige senast vid denna 
tidpunkt har fattat beslut om att anta förbundsordningen. 
 
Den i § 3 angivna överföringen av förbundsmedlemmarnas lag‐ och 
författningsstadgade skyldigheter och befogenheter inom de skol‐ och 
utbildningsformer som anges i nämnda paragraf, ska träda i kraft först från 
och med den 1 januari 2013. Även vad som anges i § 18 ska träda i kraft först 
från och med den 1 januari 2013. 
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Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 144

Motion om Svenska språket i tal och skrift inom 
Vänersborg kommuns förvaltningar
KS 2018/199

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motion om svenska språket i 
tal och skrift inom Vänersborgs kommuns förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet
Kurt Karlsson (SD) har i motion, inkommen till Vänersborgs kommun den 21 maj 2018, 
föreslagit att Vänersborgs kommun utarbetar en kommunal policy för hur svenska 
språket ska få en naturlig och stark ställning i alla delar av kommunens verksamheter. 
I motionen anförs bland annat att det svenska språket är det viktigaste ickemateriella 
kulturarv vi har att vårda och utveckla. Vidare anförs att engelskan påverkar vårt språk 
på ett sätt som saknar motstycke i historien och att vi låter oss kolonialiseras språkligt. 
Ett kommunalt ansvar för att bevaka den språkliga utvecklingen påtalas mot bakgrund 
av en förslappning av språkliga uttryck. Vidare anförs att Vänersborgs kommun och 
andra kommuner har en viktig uppgift och skyldighet att vårda kulturarv såsom det 
svenska språket, som bör utvecklas varsamt, naturligt och harmoniskt.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en policy överflödig med tanke på den 
reglering som redan finns på området i språklagen (SL, 2009:600). Genom lagen 
tillförsäkras svenskan den naturliga och starka ställning i verksamheten som en policy 
på området enligt motionen skulle bidra till.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-28
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-05, § 53
Institutet för språk och folkminnen, (www.sprakochfolkminnen.se)
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Handläggare
Olof Borgmalm
olof.borgmalm@vanersborg.se
0521-72 23 92

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Svar på motion om svenska språket i tal och skrift inom 
Vänersborgs kommuns förvaltningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motion om svenska språket i 
tal och skrift inom Vänersborgs kommuns förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet
Kurt Karlsson (SD) har i motion, inkommen till Vänersborgs kommun den 21 maj 2018, 
föreslagit att Vänersborgs kommun utarbetar en kommunal policy för hur svenska 
språket ska få en naturlig och stark ställning i alla delar av kommunens verksamheter. 
I motionen anförs bland annat att det svenska språket är det viktigaste ickemateriella 
kulturarv vi har att vårda och utveckla. Vidare anförs att engelskan påverkar vårt språk 
på ett sätt som saknar motstycke i historien och att vi låter oss kolonialiseras språkligt. 
Ett kommunalt ansvar för att bevaka den språkliga utvecklingen påtalas mot bakgrund 
av en förslappning av språkliga uttryck. Vidare anförs att Vänersborgs kommun och 
andra kommuner har en viktig uppgift och skyldighet att vårda kulturarv såsom det 
svenska språket, som bör utvecklas varsamt, naturligt och harmoniskt.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en policy överflödig med tanke på den 
reglering som redan finns på området i språklagen (SL, 2009:600). Genom lagen 
tillförsäkras svenskan den naturliga och starka ställning i verksamheten som en policy 
på området enligt motionen skulle bidra till.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Svenska är enligt SL huvudspråk i Sverige och ska användas i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet. 
Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Språket i 
offentlig verksamhet ska vidare vara vårdat, enkelt och begripligt. Det allmänna har 
även ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. (SL 
§§ 4, 6, 8 och 10 § 1 st samt 11). 
Sverige är ett mångspråkigt land, det talas cirka 150 olika modersmål och fem officiella 
minoritetsspråk. Myndigheten Institutet för språk och folkminnen och dess 
språkvårdsenhet, Språkrådet, har regeringens uppdrag att bedriva språkvård. Vidare 
bedrivs språkvård av organ som Svenska Akademien och Terminologicentrum (TNC). 
Kommunerna kan inte sägas ha ett direkt ansvar för språkvården. Kommunerna har 
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genom skolan ett ansvar för undervisningen i svenska och språk och har att följa 
läroplan och språkvårdsorganens rekommendationer. 
Vänersborgs kommun har arbetat aktivt med ett klarspråksprojekt för att uppfylla kravet 
på att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Under 2017 hölls bl.a. en utbildning 
för alla chefer och förvaltningarna fick möjlighet att utnyttja utbildningstimmar i 
klarspråk. 
Bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en kommunal policy för hur svenska språket 
ska få en naturlig och stark ställning i alla delar av kommunens verksamheter är 
överflödig med tanke på den reglering som redan finns på området i SL. Genom lagen 
tillförsäkras svenskan den naturliga och starka ställning i verksamheten som en policy 
på området enligt motionen skulle bidra till. Vidare kan genomförda insatser på området 
såsom det ovan beskrivna klarspråksprojektet lyftas fram.
Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige avslår 
motionen.

Beredning
Kommunfullmäktige har i beslut den 23 maj 2018, § 174, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut den 5 november 2018, § 53, förslagit att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

Underlag
Institutet för språk och folkminnen, (www.sprakochfolkminnen.se)

Katrin Siverby Olof Borgmalm
Kanslichef Utredare

Sändlista
Kurt Karlsson (SD)
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 53

Motion om Svenska språket i tal och skrift inom 
Vänersborg kommuns förvaltningar
KUFRN 2018/30

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motion om svenska 
språket i tal och skrift inom Vänersborgs kommuns förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet
Kurt Karlsson (SD) har i motion inkommen till Vänersborgs kommun 21 maj 2018, 
föreslagit att Vänersborgs kommun utarbetar en kommunal policy för hur svenska 
språket ska få en naturlig och stark ställning i alla delar av kommunens verksamheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen använder befintliga förvaltningsövergripande 
skrivregler och Regeringskansliets ”Svarta listan - ord och fraser som kan ersättas i 
författningsspråk” samt är utbildade i att skriva klarspråk. Muntligt använder 
förvaltningen enkelt och tydligt klarspråk vid tjänsteutövning i möjligaste mån. Den 
föreslagna policyn är därför överflödig.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Mjörnell (SD) yrkar på förslag att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Lena Mjörnells förslag och finner bifall 
till förvaltningens förslag.

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Marie-Louise Olers, utvecklingsledare
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktige 
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Handläggare
Marie-Louise Olers
marie-louise.olers@vanersborg.se
0521-72 14 17

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på motion om svenska språket i tal och skrift inom 
Vänersborgs kommuns förvaltningar

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motion om svenska 
språket i tal och skrift inom Vänersborgs kommuns förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet
Kurt Karlsson (SD) har i motion inkommen till Vänersborgs kommun 21 maj 2018, 
föreslagit att Vänersborgs kommun utarbetar en kommunal policy för hur svenska 
språket ska få en naturlig och stark ställning i alla delar av kommunens verksamheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen använder befintliga förvaltningsövergripande 
skrivregler och Regeringskansliets ”Svarta listan - ord och fraser som kan ersättas i 
författningsspråk” samt är utbildade i att skriva klarspråk. Muntligt använder 
förvaltningen enkelt och tydligt klarspråk vid tjänsteutövning i möjligaste mån. Den 
föreslagna policyn är därför överflödig.

Underlag
Kommunfullmäktige har i beslut den 23 maj 2018, § 174, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Håkan Alfredsson
Förvaltningschef

Sändlista
Kurt Karlsson (SD)
Kommunstyrelsen
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Vänersborgs kommun 
Kommunstyrelsen 

2018 -05- 21 

5A019  NC  
Dnr 

~00d~~ra~atz~~ 
Vä~.vsbov 9  

Kommunfullmäktige Vänersborg 

Vänersborg 2018-05-23 

Motion 
Svenska språket i tal och skrift inom Vänersborg kommuns förvaltning.  

Vårt svenska språk är det viktigaste ickemateriella kulturarv vi har att vårda och 
utveckla. 

Under de senaste fyra- fem decennierna, har främst från det Engelsk-
Amerikanska kulturområdet, skett en massiv påverkan av vårt språk. Ord, 
namn, ibland meningar, ersätter helt omotiverat svenska begrepp. Mest hittar 
man detta inom reklam, massmedia, affärsvärlden, sociala medier, men smyger 
sig även in i statliga myndigheter och kommunala förvaltningar. 

Alla språk har alltid påverkats över tid. Den påverkan som nu sker i Sverige 
saknar dock motstycke i historien. Om inget görs för att motverka detta, kommer 
en snabb devalvering av vårt modersmål att ske. Sverige har inte varit en brittisk 
koloni, men här är det vi själva som låter oss koloniseras språkligt. 

Alla i Sverige har inte svenska som modersmål. En miljon av Sveriges tio 
miljoner, har svenska som andraspråk. På sikt kommer detta att påverka vårt 
språk men inte i någon större omfattning. Risk finns däremot för en förslappning 
av olika uttryck som t ex, jag blir ja, och blir å, det blir de, trevlig blir trevli, osv. 
Även här har kommunen ett stort ansvar att bevaka utvecklingen. 

Vänersborgs kommun har liksom andra kommuner i allmänhetens tjänst, en 
viktig uppgift och skyldighet att vårda vårt kulturarv. Det gäller inte minst det 
svenska språket. Språket bör utvecklas varsamt, naturligt och harmoniskt. 

Undertecknad föreslår därför att: 

Vänersborgs kommun utarbetar en kommunal policy för hur svenska 
språket ska få en naturlig och stark ställning i alla delar av kommunens 
verksgmhete 

urt Karls +n 
Sverigedemokraterna Vänersborg 
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Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 153

Nationellt centrum för musiktalanger
KS 2018/343

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner stadgar för ”Nationellt centrum för musikta-

langer, ideell förening” enligt bilaga 6.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Vänersborgs kommun blir medlemmar i för-

eningen ”Nationellt centrum för musiktalanger”. Medlemsavgiften och tillhö-
rande medlemskostnader belastar kultur- och fritidsnämnden och sker inom till-
delad budgetram.

3. Kommunfullmäktige godkänner den fortsatta processen beskriven i kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse och ger kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att fatta erforderliga beslut därefter.

Bilaga
Bilaga 6: Stadgar för Nationellt centrum för musiktalanger, ideell förening

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2006-11-08 (§ 261) att godkänna projektet Vänersborg ska 
bli Sveriges bästa musikkommun. Sedan dess har befintlig musikverksamhet, som exem-
pelvis musikskolan och estetprogrammet vid Kunskapsförbundet Väst, utvecklats ytter-
ligare och ett antal nya verksamheter, som till exempel Aurora Chamber Music och Mu-
sikakademi Vänersborg tillkommit. För att verksamheten fortsatt ska kunna utvecklas 
föreslår kultur- och fritidsnämnden att det bildas en ideell förening, ett nationellt cent-
rum för musiktalanger, med bas i Vänersborg och där Vänersborgs kommun är en av 
medlemmarna. Associationsformen ideell förening är en förutsättning för att kunna ef-
tersöka statliga och regionala medel, vilka i dagsläget inte kan sökas av kommunen som 
juridisk person.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-14
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-05 (§ 54) 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse författad 2018-10-10, men daterad 2018-11-
07 (dnr KUFRN 2018/50)
Kommunstyrelsens beslut, 2006-11-08 (§ 261)
En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna, proposit-
ion 2017/18:164 (antagen 2018-05-23) 
https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/
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en-kommunal-kulturskola-for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-
201718164.pdf

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslog att beslutet skulle ges följande lydelse. 
1. Kommunfullmäktige godkänner stadgar för ”Nationellt centrum för musiktalanger, 
ideell förening” enligt bilaga 4.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Vänersborgs kommun blir medlemmar i 
föreningen ”Nationellt centrum för musiktalanger”. Medlemsavgiften och tillhörande 
medlemskostnader belastar kultur- och fritidsnämnden och sker inom tilldelad 
budgetram.
3. Kommunfullmäktige godkänner den fortsatta processen beskriven i kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
fatta erforderliga beslut därefter.
Marika Isetorp (MP) yrkade bifall till ordförandens förslag.

164

https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/en-kommunal-kulturskola-for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-201718164.pdf
https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/en-kommunal-kulturskola-for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-201718164.pdf


TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2018-11-14 Dnr: KS 2018/343

Handläggare
Katrin Siverby
katrin.siverby@vanersborg.se
0521-72 10 59

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Nationellt centrum för talangutveckling
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner stadgar för ”Nationellt centrum för musikta-
langer, ideell förening” enligt bilaga.

2. Kommunfullmäktige godkänner att Vänersborgs kommun blir medlemmar i för-
eningen ”Nationellt centrum för musiktalanger”. Medlemsavgiften och tillhö-
rande medlemskostnader belastar kultur- och fritidsnämnden och sker inom till-
delad budgetram.

3. Kommunfullmäktige godkänner den fortsatta processen beskriven i kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse och ger kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att fatta erforderliga beslut därefter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2006-11-08 (§ 261) att godkänna projektet Vänersborg ska 
bli Sveriges bästa musikkommun. Sedan dess har befintlig musikverksamhet, som exem-
pelvis musikskolan och estetprogrammet vid Kunskapsförbundet Väst, utvecklats ytter-
ligare och ett antal nya verksamheter, som till exempel Aurora Chamber Music och Mu-
sikakademi Vänersborg tillkommit. För att verksamheten fortsatt ska kunna utvecklas 
föreslår kultur- och fritidsnämnden att det bildas en ideell förening, ett nationellt cent-
rum för musiktalanger, med bas i Vänersborg och där Vänersborgs kommun är en av 
medlemmarna. Associationsformen ideell förening är en förutsättning för att kunna ef-
tersöka statliga och regionala medel, vilka i dagsläget inte kan sökas av kommunen som 
juridisk person.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2006-11-08 (§ 261) att godkänna projektet Vänersborg ska 
bli Sveriges bästa musikkommun. Projektet utgick från en kommunal musikprofil som 
under lång tid, inte minst genom musikskolans stora framgångar, byggt upp ett starkt in-
tresse för musik hos allmänheten. Genom projektet har befintlig musikverksamhet som 
musikskolan och estetprogrammet vid Kunskapsförbundet Väst utvecklats ytterligare, 
och därigenom också spetsprogrammet Musikerutbildning Vänersborg vid Birger Sjö-
berggymnasiet (Kunskapsförbundet Väst). Ett antal nya verksamheter, som till exempel 
Aurora Chamber Music (nu Aurora Music), Musikakademi Vänersborg, med bland an-
nat Polstjärnepriset och Young Strings Academy, har tillkommit och synergieffekter 
mellan verksamheterna har bildats. 

165



Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

2018-11-14 Dnr: KS 2018/343

Generellt sett deltar kommuninvånare i alla åldrar, både som utövare och publik, aktivt i 
musiklivet i Vänersborgs kommun och musiksatsningen bedöms därför vara av stort all-
mänt intresse. Genom samarbeten och nätverk med flera av landets främsta musikin-
stitutioner har verksamheten och musikutbudet i kommunen stärkts ytterligare. Väners-
borg har skapat ett i landet unikt, kommunalt utbildnings- och konsertutbud med stort 
framtidspotential. Ett stort antal utmärkelser och uppdrag vittnar om att utvecklingen är 
uppmärksammad i hela landet.

Fortsatt utveckling
För att verksamheten fortsatt ska kunna utvecklas föreslås att det bildas en ideell före-
ning, ett nationellt centrum för musiktalanger, med bas i Vänersborg och där Väners-
borgs kommun är en av medlemmarna. Associationsformen ideell förening är en förut-
sättning för att kunna eftersöka statliga och regionala medel, vilka i dagsläget inte kan 
sökas av kommunen som juridisk person.

Centret ska bland annat genomföra kurser kontinuerligt under året och ge möjligheter att 
hållbart stärka kommunens musikverksamheter och profil som musikkommun. Rege-
ringens nationella strategi för utveckling av den kommunala kulturskolan ger också nya 
möjligheter till fördjupning av elevers intressen och utbildning. Kommunens elever får 
ta del av dessa möjligheter genom talangcentret, som i fackkretsar anses vara ett före-
döme för fördjupningar och spetssatsningar i hela landet. Alla musikskole- och estetele-
ver i kommunen som har spelat orkesterinstrument under några år får tillgång till cent-
rets kompetens på hemmaplan genom dess öppna kursverksamhet, som genomförs i 
samverkan med musikskolan och Kunskapsförbundet Väst. Speciellt intresserade elever 
och estetelever, inte minst eleverna vid spetsprogrammet Musikerutbildning Väners-
borg, erbjuds att delta vid centrets talangprogram. Genom centret får kommunens barn 
och ungdomar möta likasinnade från andra håll, utvecklas tillsammans och bilda egna 
nätverk, samt möta nationella och internationella artister och pedagoger på hemmaplan.
Redan idag genomförs många konserter på hög nivå. Centret ökar ytterligare utbudet av 
konserter för kommuninvånarna och dess kvalitet tack vare att fler professionella musi-
ker och unga talanger regelbundet gästar kommunen och genomför offentliga konserter 
som central del av kursinnehållet.

Föreningen
Föreningens ändamål beskrivs ytterligare i bilagda stadgar och ska bland annat vara att 
med verksamhet i Vänersborg som bas driva en nationell mötes- och utbildningsplatt-
form på internationell spetsnivå för unga talanger som spelar orkesterinstrument. Sty-
relsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter och Vänersborgs kommun utser ordfö-
rande och en ledamot. Kultur- och fritidsnämnden utser vilka som representerar Väners-
borgs kommun i föreningens styrelse efter beslut i behörig ordning.

Kommunstyrelsens ordförande utser, enligt kommunstyrelsens delegeringsordning (KS 
2017-12-20, § 246) kommunens representant till föreningsstämman.
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Fortsatt process
Under 2019 föreslås driften vara kvar inom kultur- och fritidsförvaltningen. Samtidigt 
ska den fortsatta driften utredas, samverkas med fackliga organisationer och beslutas 
med målet att ny driftsorganisation är på plats 1 januari 2020. Avtal angående finansie-
ring ska också tas fram och undertecknas under 2019 för att sedan börja gälla 1 januari 
2020. Dessa delar ska beslutas av kultur- och fritidsnämnden då de avser redan tilldelad 
budget och befintlig verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

Beredning
Ärendet har beretts av kanslichef och ekonomichef tillsammans med förvaltningschefen 
för kultur- och fritid. Avstämning har skett med kommunstyrelsens presidium.
I samband med handläggningen av ärendet på kommunstyrelseförvaltningen har 
uppmärksammats att kultur- och fritidsförvaltningens omnämnda tjänsteskrivelse de 
facto är författad 2018-10-10, men att den i samband med upprättandet av beslutet 
felaktigt daterats 2018-11-07.

Underlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-05 (§ 54) 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse författad 2018-10-10, men daterad 2018-11-
07 (dnr KUFRN 2018/50)
Kommunstyrelsens beslut, 2006-11-08 (§ 261)
En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna, proposit-
ion 2017/18:164 (antagen 2018-05-23) 
https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/
en-kommunal-kulturskola-for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-
201718164.pdf

Pascal Tshibanda
Kommundirektör

Bilagor
Stadgar för ”Nationellt centrum för musiktalanger, ideell förening”

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen
Verksamhetsledare, kultur- och fritidsförvaltningen
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UTKAST 2018-11-21

3108131.5.0097

STADGAR

 FÖR 

NATIONELLT CENTRUM FÖR MUSIKTALANGER IDEELL FÖRENING

Antagna vid konstituerande föreningsstämma den [DATUM].
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ALLMÄNT

§ 1 Föreningens namn ska vara Nationellt centrum för musiktalanger ideell förening. Dess 

säte ska vara Vänersborg.

§ 2 Föreningens ändamål ska vara; 

- att med verksamhet i Vänersborg som bas driva en nationell mötes- och 
utbildningsplattform på internationell spetsnivå för unga talanger som spelar 
orkesterinstrument

- att inspirera, stärka och komplettera spetsverksamhet i hela landet, även genom 
regionalt förlagda aktiviteter och samverkan med kulturskolor och andra aktörer 
samt

- att stärka återväxten till musikeryrket samt främja ung kreativitet och skapande. 

§ 3 Föreningsstämman kan besluta om att föreningens verksamhet, helt eller del därav, ska 

bedrivas i annan juridisk associationsform. Sådant beslut kan endast fattas av en enig 

föreningsstämma.

MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap till föreningen beviljas av föreningsstämman. Beslut om ny medlem 

förutsätter enighet bland befintliga medlemmar.

§ 5 Till medlem kan endast antas juridisk person som är verksam inom musikutbildning 

eller musikutövning inom klassisk musik och som delar föreningens ändamål.

§ 6 Medlem som önskar träda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

Medlem som trätt ur föreningen äger inte rätt att göra anspråk på någon del av 

föreningens tillgångar.

§ 7 Medlems uppsägningstid ska vara ett helt verksamhetsår. Uppsägningstiden innebär 

att utträdande medlem är medlem även under det verksamhetsår som följer direkt efter 

det år som anmälan om utträde meddelats. 
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§ 8 Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte längre aktivt och efter bästa 

förmåga verkar för föreningens ändamål.

§ 9 Beslut om uteslutning av medlem fattas av föreningsstämman. Innan sådant beslut 

fattas, ska styrelsen skriftligen tillställa medlemmen de skäl som läggs till grund för 

uteslutning samt ge denne tillfälle att yttra sig över de skäl som anförs. Beslut om 

uteslutning ska innehålla en motivering till detsamma samt information om vad 

medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska skriftligen meddelas den 

uteslutne medlemmen senast sju (7) dagar från att det fattades.

MEDLEMS RÄTTIGHETER

§ 10 Medlem äger rätt att granska föreningens ekonomiska ställning och löpande 

förvaltning. Om föreningens verksamhet, helt eller del därav, bedrivs i annan hel- eller 

delägd juridisk associationsform, ska det säkerställas att medlem har motsvarande 

möjlighet till granskning även av denna.

§ 11 Medlem som ägs eller finansieras av landsting eller region äger rätt att till 

föreningsstämma medföra en representant för sådant organ, utöver den person som är 

befullmäktigad att företräda medlemmen.

MEDLEMS SKYLDIGHETER

§ 12 Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar.

§ 13 Medlem ska aktivt verka för föreningens ändamål.

ORGANISATION

§ 14 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
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§ 15 Föreningen ska ha en styrelse som utses av medlemmarna vid föreningsstämma.

§ 16 Till ledamot av styrelsen kan endast väljas medlems ställföreträdare eller den som 

medlem befullmäktigat att ingå i styrelsen. 

§ 17 Styrelsen ska svara för föreningens organisation och förvaltning av dess 

angelägenheter. 

§ 18 Styrelsen äger rätt att tillskapa ett samverkansråd. Om ett Samverkansråd tillskapas 

ska det utgöra en rådgivande funktion för verksamhetsledningen, i syfte att öka 

föreningens externa kontaktytor för att därigenom bidra till verksamhetens utveckling. 

Det är styrelsen som beslutar om vilka som ska ingå i samverkansrådet, i vilket även 

andra än medlemmar ska kunna ingå.

§ 19 Styrelsen ska i sin planering av verksamheten ta hänsyn till de eventuella uppdrag som 

kan följa av till föreningen beviljade offentliga bidrag.

MÖTEN

Föreningsstämma

§ 20 Föreningen ska senast sex (6) månader efter avslutat räkenskapsår hålla en ordinarie 

föreningsstämma.

§ 21 Styrelsen ska bestämma tid och plats för föreningsstämman samt svara för att kallelse 

sker till samtliga medlemmar senast åtta (8) veckor före stämman.

§ 22 Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar, revisionsberättelse och andra för 

föreningsstämman relevanta handlingar tillgängliga senast åtta (8) veckor före 

stämman.

§ 23 Kallelse till föreningsstämman ska ske genom brev eller e-post till medlemmarna.
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§ 24 Med undantag för vad som framgår av § 11 äger endast medlem rätt att närvara vid 

föreningsstämman.

§ 25 Medlem har rätt att utöva sin rösträtt och rätt till närvaro genom befullmäktigat 

ombud.

§ 26 Ordförande vid föreningsstämman ska väljas av stämman.

§ 27 Vid föreningsstämman ska följande behandlas:

1. Upprop och fastställande av röstlängd

2. Val av sekreterare för stämman

3. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera protokollet, samt 

rösträknare

4. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordningen

6. Årsredovisning, innehållandes resultat- och balansräkning, samt styrelsens 

verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhetsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetschef det senaste 

verksamhetsåret

9. Beslut om en flerårig utvecklingsstrategi och budgetram för kommande 

verksamhetsår

10. Delegation till styrelsen att besluta om en verksamhetsplan jämte budget för 

kommande verksamhetsår

11. Fastställande av medlemsavgift och betalningsvillkor

12. Val till styrelse enligt följande:

a. Styrelsens ordförande utses, för en tid av 2  år, av Vänersborgs 

kommun.

b. En (1) ledamot utses, för en tid av 1 år, i roterande ordning av följande 

organisationer:

Sveriges Radio Berwaldhallen

Stockholms konserthusstiftelse
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Göteborgs Symfoniker AB

c. Två (2) ledamöter utses, för en tid av 1 respektive 2 år,  i roterande 

ordning av följande organisationer:

[Institution X]

[Institution X]

[Institution X]

[Institution X]

d. En (1) ledamot utses, för en tid av 1  år, i roterande ordning av 

följande organisationer:

Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet

Kungliga musikhögskolan

Luleå tekniska högskola

Musikhögskolan Ingesund vid Karlstad universitet

Musikhögskolan vid Örebro universitet

e. en (1) ledamot utses, för en tid av 1 år, av Vänersborgs kommun.

f. en (1) ledamot utses, för en tid av 2 år, av Regional Musik i Sverige.

g. En auktoriserad revisor för en tid av tre (3) år.

h. En (1) nomineringssamordnare, för en tid av ett (1) år, att svara för 

samordningen av val till styrelse 

13. Beslut om ny medlem.

14. Förslag som väckts av styrelsen eller lämnats in av röstberättigad medlem 

senast tre (3) veckor före stämman. Förslag om stadgeändring eller upplösning 

av föreningen ska lämnas in senast fyra (4) veckor före stämman.

Extra föreningsstämma

§ 28 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant behövs. Vidare är 

styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna, med skriftligen angivna skäl, 

så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst två (2) röstberättigade 

medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt 

mötet kalla till detta. Extra möte kan utlysas av styrelsen genom kallelse jämte 

Kommentar [SH1]:  Dessa institutioner är inte slutligt 
bestämda. 
Det föreslås att stadgarna i denna del justeras vid 
bildandet, när det bör vara klart vilka som kommer att 
medverka.
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dagordning för extra möte till medlemmarna genom brev eller e-post till medlemmarna 

inom samma tid. Extra möte kan utlysas av medlemmar genom kallelse jämte 

dagordning för extra möte genom brev eller e-post till medlemmarna till medlemmarna 

senast 30 dagar före mötet.

§ 29 Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende behandlas och avgöras.

Styrelsemöten

§ 30 Styrelsemöte ska avhållas minst fyra (4) gånger per år.

BESLUT

§ 31 Föreningsstämman är beslutsmässig när hälften av de röstberättigade medlemmarna är 

närvarande.

§ 32 Beslut fattas med acklamation eller genom omröstning om någon begär det. Med 

undantag för de i § 33 angivna fallen, fattas beslut med enkel majoritet. Vid 

omröstning som inte avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som stöds av 

ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Vid val 

ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

§ 33 Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning ska fattas av föreningsstämman. 

Sådant beslut är endast giltigt om det stöds av två tredjedelar av närvarande 

medlemmar på två av varandra följande föreningsstämmor. Sådan stämma kan även 

vara en extra föreningsstämma.

§ 34 Vid beslut i styrelsen, vid lika röstetal, gäller det förslag som stöds av styrelsens 

ordförande.
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FINANSIERING 

§ 35 Föreningens verksamhet ska som utgångspunkt huvudsakligen finansieras genom 

offentliga bidrag. Föreningen ska även kunna erhålla intäkter från enskilda projekt, 

deltagaravgifter samt genom sponsring.

§ 36 Medlem ska själv bära kostnaden för eventuella ombudsarvoden och andra kostnader 

som kan uppstå vid utövandet av sin rätt som medlem.

FIRMATECKNING

§ 37 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

§ 38 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår.

REVISION

§ 39 Föreningen ska årligen upprätta en årsredovisning, innehållandes resultat-och 

balansräkning och verksamhetsberättelse.

§ 40 Föreningens räkenskaper ska granskas av auktoriserad revisor.

§ 41 Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens samt andra hel- eller delägda 

juridiska associationers räkenskaper, protokoll från föreningsstämmor och 

styrelsemöten samt medlemsförteckning jämte andra handlingar som de begär att ta 

del av. Detta så att revisionsberättelse av det senaste räkenskapsåret kan överlämnas 

senast sex (6) veckor före beslutat datum för föreningsstämma.
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SAMORDNING AV VAL

§ 42 Senast fyra (4) veckor före föreningsstämman ska nomineringssamordnaren meddela 

de röstberättigade medlemmarna sitt förslag. 

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

§ 43 Om föreningen upplöses ska kvarvarande tillgångar efter avveckling tillfalla annan 

organisation som föreningsstämman bedömer bedriver en verksamhet som är förenlig 

med föreningens ändamål.

TVINGANDE LAGÄNDRING

§ 44 Om tvingande bestämmelse i lag, som påverkar föreningens stadgar, ändras eller 

tillkommer, ska motsvarande ändring eller tillägg i föreningens stadgar anses beslutat 

av föreningsstämman. För att stadgarna ska stämma överens med gällande lag, ska 

även vid nästkommande föreningsstämma beslut fattas om stadgeändring i enlighet 

med ovanstående.

_____________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 146

Utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2018
KS 2018/305

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomikontorets yttrande och översänder 
detsamma som svar till kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har tagit del av revisionsrapporten, Delårsrapport 2018-08-31 som 
PwC arbetat fram på uppdrag av kommunens revisorer. 

Ekonomikontoret konstaterar att revisionen bedömer att delårsrapporten är i allt 
väsentligt rättvisande och upprättad enligt god redovisningssed. De avvikelser som 
påpekas sker utifrån redovisningslagen men är i linje med kommunallagens 
bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Revisionen delar bedömningen i 
delårsrapporten att kommunen inte uppnår målet med god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv utifrån fullmäktiges beslut. De konstaterar dock att nämndernas 
avvikelser från budget är väl analyserade och förklarade i delårsrapporten.

Revisonen anser att de inte kan göra en bedömning av verksamheternas måluppfyllelse 
och om kommunen har en god ekonomisk hushållning eftersom underlaget och 
rapporteringen av nämnderna i delårsrapporten är översiktlig och svår att verifiera.  
Revisionen konstaterar dock att kommunstyrelsens rapportering i delårsrapportens är 
förenlig med fullmäktiges beslutade mål. Ekonomikontoret konstaterar att en 
delårsrapport för hela kommunen blir översiktlig med hänsyn till produktionstid och 
omfattning av rapporten. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-24, § 131
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 31 augusti 2018
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-10-17 Dnr: KS 2018/305

Handläggare
Kerstin Rosendahl
kerstin.rosendahl@vanersborg.se
0521-72 24 46

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomikontorets yttrande och översänder 
detsamma som svar till kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har tagit del av revisionsrapporten, Delårsrapport 2018-08-31 som 
PwC arbetat fram på uppdrag av kommunens revisorer. 

Ekonomikontoret konstaterar att revisionen bedömer att delårsrapporten är i allt 
väsentligt rättvisande och upprättad enligt god redovisningssed. De avvikelser som 
påpekas sker utifrån redovisningslagen men är i linje med kommunallagens 
bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Revisionen delar bedömningen i 
delårsrapporten att kommunen inte uppnår målet med god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv utifrån fullmäktiges beslut. De konstaterar dock att nämndernas 
avvikelser från budget är väl analyserade och förklarade i delårsrapporten.

Revisonen anser att de inte kan göra en bedömning av verksamheternas måluppfyllelse 
och om kommunen har en god ekonomisk hushållning eftersom underlaget och 
rapporteringen av nämnderna i delårsrapporten är översiktlig och svår att verifiera.  
Revisionen konstaterar dock att kommunstyrelsens rapportering i delårsrapportens är 
förenlig med fullmäktiges beslutade mål. Ekonomikontoret konstaterar att en 
delårsrapport för hela kommunen blir översiktlig med hänsyn till produktionstid och 
omfattning av rapporten. 

Thomas Sannemalm Kerstin Rosendahl
Ekonomichef Redovisningschef

Sändlista
Revisionen, Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-24 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 131

Revisorernas utlåtande över delårsrapport per 31 
augusti 2018
KS 2018/305

Beslut
Kommunfullmäktige noterar revisorernas utlåtande och lägger detsamma till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed 
översiktligt granskat Vänersborgs kommuns delårsrapport per 2018-08-31. En 
översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till granskning av en 
årsredovisning. Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
rättvisande och är förenlig med de av fullmäktige beslutade målen för ekonomi och 
verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Bedömning ska 
även göras av om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets 
slut och om styrningen är tillräcklig.
PwC har på revisionens uppdrag granskat delårsrapporten per 31 augusti 2018.
Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen har revisionen redovisat 
bedömningar i utlåtande från 2018-10-11.

Beslutsunderlag
Revisorernas utlåtande över delårsrapport augusti 2018, inkommen 2018-10-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslog att beslutet skulle ges följande lydelse. Kommunfullmäktige 
noterar revisorernas utlåtande och lägger detsamma till handlingarna.
Dan Nyberg (S) yrkade bifall till ordförandens förslag.

Sändlista
Kommunens revisorer
Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 149

Hemställan om medel verksamhetsåret 2018 för Film i 
Väst
KS 2018/331

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Film i Väst 1 150 000 kronor i bidrag för 

fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i 
Vänersborg.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt presidium att föra en dialog med Film i Väst 
om frågan inför år 2019, och att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att 
ta fram underlag för en sådan diskussion.

Sammanfattning av ärendet
Film i Väst är ett helägt regionalt bolag inom Västra Götalandsregionen och styrs 
utifrån ägardirektiv samt treåriga verksamhetsuppdrag från Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd. Bolaget har sitt säte och administrativa 
huvudkontor i Trollhättan. Film i Väst finansieras av Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd samt med samfinansiering av Trollhättans 
stad, Vänersborgs kommun och Göteborgs stad.
Bolaget ska enligt ägardirektivet bland annat ge internationell lyskraft till Västra 
Götaland och underhålla och utveckla Västra Götalands kreativa potential och 
infrastruktur samt stärka kompetensen inom branschen.
Enligt ”Rapport 2017 Trollhättan/Vänersborg och Göteborg Film i Väst AB” spelades 
det 2017 in fem filmer i Trollhättan och Vänersborg, vilket genererade 133 
inspelningsdagar och en beräknad omsättning lokalt på 34 976 062 kr (i form av löner, 
köpta tjänster med mera av lokala företag).
Film i Väst har i en skrivelse daterad 2018-10-31 ansökt om ett bidrag på 1 150 000 kr 
för verksamhetsåret 2018 för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen 
för filmproduktion i Vänersborg/Trollhättan. Kommunstyrelseförvaltningens 
bedömning är att Film i Väst ska beviljas bidraget då de är en viktig aktör som bidrar 
både till arbete lokalt och sätter Vänersborg på kartan vad gäller filmproduktion. 

Film i Väst fakturerar Vänersborgs kommun. Beloppet belastar Utvecklingskontorets 
budget och finns avsatt i kommunstyrelsens detaljbudget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-13
Hemställan om medel från Film i Väst
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslog att beslutet skulle ges följande lydelse. Kommunstyrelsen beslutar 
att tilldela Film i Väst 1 150 000 kronor i bidrag för fortsatt uppbyggnad och 
förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i Vänersborg.
Gunnar Lidell (M) yrkade att följande skulle tilläggas beslutet. Kommunstyrelsen 
uppdrar åt sitt presidium att föra en dialog med Film i Väst om frågan, och att 
kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för en sådan 
diskussion.

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns ett förslag till beslut, nämligen ordförandens 
förslag, och ett tilläggsyrkande från Gunnar Lidell.
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Först ställs ordförandens förslag under proposition, 
och därefter prövas om Gunnar Lidells tilläggsyrkande kan bifallas eller avslås.
Ordföranden ställde sitt förslag under proposition, och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott bifallit detsamma. Ordföranden frågade därefter kommunstyrelsens 
arbetsutskott om Gunnar Lidells tilläggsyrkande kunde bifallas eller avslås, och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit detsamma.
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Mottagare
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelseförvaltningen

Bidragsansökan från Film i Väst 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Film i Väst 1 150 000 kronor i bidrag för fortsatt 
uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i Vänersborg.

Sammanfattning av ärendet
Film i Väst är ett helägt regionalt bolag inom Västra Götalandsregionen och styrs 
utifrån ägardirektiv samt treåriga verksamhetsuppdrag från Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd. Bolaget har sitt säte och administrativa 
huvudkontor i Trollhättan. Film i Väst finansieras av Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd samt med samfinansiering av Trollhättans 
stad, Vänersborgs kommun och Göteborgs stad.
Bolaget ska enligt ägardirektivet bland annat ge internationell lyskraft till Västra 
Götaland och underhålla och utveckla Västra Götalands kreativa potential och 
infrastruktur samt stärka kompetensen inom branschen.
Enligt ”Rapport 2017 Trollhättan/Vänersborg och Göteborg Film i Väst AB” spelades 
det 2017 in fem filmer i Trollhättan och Vänersborg, vilket genererade 133 
inspelningsdagar och en beräknad omsättning lokalt på 34 976 062 kr (i form av löner, 
köpta tjänster med mera av lokala företag).
Film i Väst har i en skrivelse daterad 2018-10-31 ansökt om ett bidrag på 1 150 000 kr 
för verksamhetsåret 2018 för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen 
för filmproduktion i Vänersborg/Trollhättan. Kommunstyrelseförvaltningens 
bedömning är att Film i Väst ska beviljas bidraget då de är en viktig aktör som bidrar 
både till arbete lokalt och sätter Vänersborg på kartan vad gäller filmproduktion. 

Film i Väst fakturerar Vänersborgs kommun. Beloppet belastar Utvecklingskontorets 
budget och finns avsatt i kommunstyrelsens detaljbudget.
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Vänersborg Kommun 

Kommunstyrelsen 

Film i Väst har lämnat rapport för verksamhetsåret 2017 innehållande verksamhetsresultat, 

effekter lokalt samt rapport för avseende Västra Götalandsregionens uppdragsperiod 2015-

2017. 

Film Väst hemställer härmed om 1 150 000 kr för verksamhetsåret 2018 för fortsatt uppbygg-

nad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i Vänersborg/Trollhättan.  

Trollhättan 2018-10-31 

Mikael Fellenius 

VD Film i Väst AB 

Bilagor: 

1. Rapport till Vänersborg, Trollhättans och Göteborgs Stad av Film i Väst

verksamhet 2017
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Film i Väst AB  
Film i Västs är ett helägt regionalt bolag inom Västra Götalandsregionen och styrs 

utifrån ägardirektiv samt treåriga verksamhetsuppdrag från Västra Götalandsregionens 

kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd. Bolaget har sitt säte och administrativa 

huvudkontor i Trollhättan. I Trollhättan finns även Studio Fares som är en av norra Europas 

största filmstudios.  

Film i Väst finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och 

regionutvecklingsnämnd samt med samfinansiering av Trollhättan/Vänersborgs kommun 

och Göteborgs Stad.  

Ägardirektiv  

”Film i Väst ska samproducera film med hög konstnärlig kvalitet och publik potential 

som utmärker sig på den nationella och internationella arenan och som får en betydande 

global distribution och spridning.  

• Bolaget ska upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som 

en ledande aktör inom filmproduktion.   

• Bolagets samproduktioner ska sammantaget nå 

och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund.   

• Bolagets verksamhet ska ge internationell lyskraft 

till Västra Götaland och underhålla och utveckla Västra Götalands kreativa potential 

och infrastruktur samt stärka kompetensen inom branschen.  

Bolaget ska bedriva verksamheten i enlighet med uppdrag från kulturnämnden och region-

utvecklingsnämnden”.  

Avsiktsförklaring 

Film i Väst verkar även utifrån den gemensamma avsiktsförklaring som tecknats 2013 mellan 

Västra Götalandsregionen, Trollhättan Stad och Göteborgs Kommun avseende samverkan för 

utveckling av västsvensk filmproduktion. 

Uppdrag VGR kultur- och regionalutvecklingsnämnd  

 För uppdragsperioden 2015 – 2017 är uppdraget formulerat kring följande mål. Dessa mål 

följs upp på indikatorer:  

Mål 1: En ledande europeisk film- och TV-region 

Mål 2: Nå och angå i Sverige och Västra Götaland   

Mål 3: Utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och tv-produktion i Västra 
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Götaland 

I bilaga 1 återges dels en sammanfattande del av uppdragsperioden tillsammans med en 

rapport avseende verksamhetsåret 2017. 
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Rapportens disposition 

Denna rapport ger en kort sammanfattning av verksamheten ur ett lokalt perspektiv för 

Trollhättan och Göteborg. Därtill följer ett avsnitt med resonemang och reflektion över 

Västsvensk filmproduktion och dess utmaningar. För mer utförlig rapportering av Film i 

Västs verksamhet hänvisas till bilagor.  

1. Rapport uppdragsperiod 2015 – 2017 

2. Strategisk Plan 2018 – 2020 

3. Årsredovisning 

Kort sammanfattning  

Den västsvenska filmindustrin har gått på högvarv under 2017 med 17 inspelningar i 

regionen och ett rekordstort antal inspelningsdagar. Lägg till det ett 60-tal postproduktioner 

med efterbearbetningar i världsklass och över 5 5000 arbetsdagar för filmarbetare i Västra 

Götalandsregionen bara under 2017. Nedanstående uppgifter går även att återfinna i Film i 

Västs rapport för uppdragsperioden 2015 – 2017. 

Film i Väst investerade under uppdragsperioden cirka 55 miljoner kronor i filmer och tv-

dramer med manus och regi av upphovspersoner bosatta i Göteborg. Rubens Östlund, 

Gabriella Pichler, Fanni Metelius, Andrea Östlund, Katja Wijk, Emiliano Goessens, Oskar 

Söderlund och Kaspar Collin är några exempel på Göteborgsbaserade regissörer och 

manusförfattare som dragit nytta av den regionala filmsatsningen. Till detta ska läggas 

Film i Västs investeringar i kortare filmer (cirka tio miljoner kronor under 

uppdragsperioden) – filmer som så gott som alltid har en eller flera upphovspersoner från 

Västra Götaland..  

2017 

En dryg tredjedel av Film i Väst samproducerade svenska filmer med biografpremiär gjordes 

av ett produktionsbolag med säte i Västra Götaland - rekord. De regionala bolagens filmer 

stod för 15 % av biopubliken. ”The Square” producerades av Göteborgsbaserade Plattform 

Produktion. ”The Square” var Film i Västs konstnärligt mest framgångsrika samproduktion 

2017. 

De regionala produktionsbolagen är svensk partner i så gott som alla icke-svenska projekt 

som Film i Väst investerar i.  

2016 

Under 2016 var en av de tio långa samproducerade spelfilmer som hade premiär 2016 

producerade av produktionsbolag i Västra Götaland. Det var ”Pojkarna”, som recenserades 

väl.  

25 % av de 80 internationella priser Film i Västs samproduktioner erövrade 2016 gavs till 
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filmer producerade av bolag i Västra Götaland och 25 % procent till filmer samproducerade 

av bolag i Västra Götaland.  

Sex av de 14 Guldbaggar som Film i Västs samproduktioner erövrade vid filmgalan 2016 

(2015 års bästa prestationer) vanns av ”Efterskalv” och Flocken” – filmer producerade av 

regionala bolag. Ingen Guldbagge delades ut till en film producerad av ett bolag i Västra 

Götaland när priserna för bästa prestation 2016 fördelades. 

Filmer producerade/samproducerade av produktionsbolag i Västra Götaland sålde knappt 40 

000 biobiljetter i Sverige under 2015 – knappt två procent av samtliga biobesök som gjordes 

på någon av Film i Västs samproduktioner i Sverige.  

De regionala produktionsbolagens produktioner sågs av drygt 12 miljoner tittare när de tv-

visades. Det motsvarar knappt 40 procent av det totala tv-tittandet på Film i Västs 

samproduktioner.  

Andel av internationella samproduktioner som görs med bolag med säte i Västra Götaland 

2015 

Under 2015 var tre av de åtta långa samproducerade spelfilmer som hade premiär 2015 

producerade av produktionsbolag i Västra Götaland: ”Efterskalv”, ”Flocken” och ”Prästen i 

paradiset”. De tre filmernas recensionssnitt låg strax över tre.  

En tredjedel av de internationella priser Film Västs samproduktioner erövrade 2015 gavs till 

filmer producerade av bolag i Västra Götaland. Det var priserna till filmerna: ”Efterskalv”, 

”Flocken”, ”Turist” och ”Freak Out”. 

Sex av de 14 Guldbaggar som Film Västs samproduktioner erövrade vid filmgalan 2016 vanns 

av ”Efterskalv” och ”Flocken” – filmer producerade av regionala bolag.  

Filmer producerade av produktionsbolag i Västra Götaland sålde knappt 140 000 biobiljetter 

under 2015, det motsvarar lite drygt tio procent av samtliga biobesök som gjordes på någon 

av Film Västs samproduktioner i Sverige.  

De regionala produktionsbolagens produktioner sågs av knappt fem miljoner tittare när de 

TV-visades. Det motsvarar drygt åtta procent av det totala tv-tittandet på Film Västs 

samproduktioner. 
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Lokalt perspektiv produktion 

Göteborg/Trollhättan/Vänersborg 

Nedan redovisas hur inspelningsvolym har fördelat sig mellan de två samfinansierande 

kommunerna Göteborg, Trollhättan och övriga regionen. 

Trollhättan/Vänersborg 

 

 

 

 

 
 

  

Andel filmer 

inspelade i 

Thn/Vän 

Antal filmer 

inspelade i 

Thn/Vän 

Andel 

inspelnings-

dagar 

Antal 

inspelnings-

dagar 

Andel filmer 

med post-

produktion 

Antal 

filmer med 

post-

produktion 

Andel 

animerade 

produktion

er 

     

29% 5* 22% 133 11.1% 4 66%** 

     

            

            

Göteborg 
           

Andel filmer 

inspelade i 

Gbg 

Antal filmer 

inspelade i 

Gbg 

Andel 

inspelnings-

dagar 

Antal 

inspelnings-

dagar 

Andel filmer 

med post-

produktion 

Antal 

filmer med 

post-

produktion 

Andel 

animerade 

produktion

er 

     

61% 10,3* 69% 414 86% 31 34%** 

     

            

            

Övrigt 
           

Andel filmer 

inspelade i 

övriga VG 

Antal filmer 

inspelade i 

övriga VG 

Andel 

inspelnings-

dagar 

Antal 

inspelnings-

dagar i VG 

utöver 

Gbg/Thn/Vän 

Andel filmer 

med post-

produktion 

Antal 

filmer med 

post-

produktion 

Andel 

animerade 

produktion

er 

     

10% 1,7* 9% 55 3% 1 0% 
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Ekonomiska effekter lokalt 

Nedan redovisas hur de ekonomiska effekterna fördelar sig *). 

      Göteborg   Thn/Vänersb.   Övrigt 

Omsättning inspelning 118 414 450 kr   34 976 062 kr   22 230 000 kr 

Omsättning postproduktion 26 337 341 kr 
 

7 542 868 kr 
 

600 000 kr 

Summa     144 751 791 kr   42 518 930 kr   22 830 000 kr 

  

Total omsättning i regionen uppgår till xx kr 

*) Ekonomisk effekt menas faktisk spendering i form av löner, köpta tjänster m.m. av 

regionala företag och tar inte med de ytterligare effekter som genereras i närliggande kreativa 

näringar. 
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Omvärld 

Nulägesanalys 

Produktionen och distributionen av lång spelfilm påverkas globalt av utvecklingen av nya 

attraktiva plattformar och den snabba tillväxten på framför allt den asiatiska filmmarknaden. 

De taktiska och strategiska diskussionerna i västvärlden kretsar i stor utsträckning kring 

vilket innehåll (här förstått som form och innehåll) som har fortsatt potential att visas på den 

stora duken och vilket innehåll som kommer att fylla strömningstjänsternas behov av 

långfilm. Det finns en dramatisk ökning av mängden tv-drama som produceras nationellt och 

globalt. Tillväxten drivs primärt av nya och tillkommande strömningsplattformar.  

Det förändrade film- och tv-dramalandskapet påverkar allt från vilket innehåll som 

produceras som villkoren i alla led: produktion, distribution och visning. Under de senaste 

fem åren har allt fler automatiska produktionsincitament skapats. Nationella och regionala 

produktionsincitament ger automatiskt ett nationellt och/eller regionalt stöd motsvarande 

20 till 30 % av det man spenderat i form av löner till personer skattskrivna i territoriet eller 

köp och konsumtion av varor och tjänster av företag med säte och verksamhet i territoriet. 

Produktionsincitament är en attraktiv finansieringsform för de som producerar ambitiöst 

film- och tv-dramainnehåll och väl anpassat till det nya landskap som växer fram.  

 

Less is more? 

Det produceras för mycket film- och för mycket tv-drama i världen. Digitaliseringen 

möjliggör cirkulation av ett mycket stort utbud, men publiken har ingen möjlighet att 

orientera sig i den enorma mängd innehåll som formellt finns att ta del av. Publiken blir 

mycket liten eller nästan ingen alls för en stor del av det som produceras. 

Film- och tv-drama är dyrt att producera. Kapitalslöseriet blir stort när inte innehållet förmår 

attrahera en publik. Minskad produktion globalt är en nödvändighet tycks så gott som all 

expertis mena. Invändningen mot resonemanget är naturligtvis ”vem kan veta vad som ska 

fungera publikt”. Projekt utvecklas och finansieras flera år innan de kommer att nå publiken. 

Publikens preferenser kan förändras mycket snabbt. Få om någon har en fullständig 

överblick av hur konkurrensen kommer att se ut när innehållet väl når marknaden.   

I Sverige är frågan mer komplex. Produktionen av fullfinansierad lång spelfilm riskerar att 

minska mycket kraftigt på grund av minskade nationell finansiering för lång spelfilm. Om 

svensk film ska kunna upprätthålla en hög marknadsandel med ett diversifierat utbud 

kommer det inte att räcka med 15 långa spelfilmer per år. En återgång till lite drygt 20 

fullbudgeterade långa spelfilmer per år är nödvändig.    
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Förutsättningar för Västsverige att attrahera internationell 

filmproduktion  

Film i Väst har under den sedan slutet på 00-talet varit en mycket aktiv aktör på den 

internationella arenan. Mängden av framför allt icke-nordiska samproduktioner har ökat 

kraftigt. De internationella samproduktionerna, nordiska och icke-nordiska, har bidragit till 

att stärka Film i Väst och Västra Götalands internationella position avsevärt. Film i Västs 

varumärke har stärkts och man kan idag säga att Film i Väst är ett mycket starkt 

internationellt varumärke på arthouse-scenen.   

Merparten av de internationella samproduktionerna har haft en relativt stor betydelse för 

Västra Götalands postproduktionsbolag. De har bidragit till kontinuitet och till att bygga 

internationella nätverk. Drygt 25 % av de internationella samproduktionerna har förlagt 

inspelning till Västra Götaland. De projekt som haft större ”stjärnor” i bärande roller har på 

ett substantiellt sätt bidragit till positiv publicitet för filmsatsningen i Västra Götaland. 

Internationella projekt har dock generellt lägre överspend i länet.  

 

Många av de internationella samproduktionerna har komplexa finansieringsstrukturer. Det 

gäller även projekt med låg budget. De internationella samproduktionerna konsumerar 

jämförelsevis mycket intern tid avseende avtalsförhandlingar och dialog med övriga 

nationella och internationella finansiärer. Dessa arbetsinsatser är stora och kräver 

spetskompetens och lång erfarenhet av internationell avtalsförhandling och finansiering. 

 

Film i Väst har bara i mindre grad lyckats nyttja de marknadsföringsvärden som ligger i de 

internationella samproduktionerna. Det gäller alldeles särskilt på den internationella arenan, 

men gäller i hög grad regionalt och nationellt genomslag och ”awareness” om Film i Väst och 

territoriets betydelse för respektive samproduktions genomförande och resultat.  

De positiva värdena av de internationella samproduktionerna har varit stora för bolaget och 

territoriet.   

Framöver kommer det att krävas större finansiella insatser i den internationella projekten för 

att överhuvudtaget kunna konkurrera om dessa projekt. För Film i Väst innebär detta färre 

projekt och större insatser, men samtidigt en möjlighet att kräva mer inspelning och större 

ekonomiska effekter i territoriet.  

Några sammanfattande punkter som är avgörande för internationell samproduktion i 

regionen:  

• Vi bör minska volymen av internationella projekt, men öka insatsen  

• Vi ska minst nå samma konstnärliga resultat som i dagsläget  

• Det publika genomslaget ska öka  
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• Den regionala kopplingen till de valda projekten ska vara tydligare än idag  

• I händelse av införandet av nationella produktionsrabatter bör vi dock ha beredskap 
öka volymen  

Nationella produktionsrabatter 

Nationella produktionsrabatter kan liknas vid ett automatstöd som faller ut givet att 

vissa kritierier uppfylls. Det är ingen garanti för att internationella produktioner kommer att 

lägga sin produktion i Västsverige. Strategiskt vikta frågor som Film i Väst har initierat 

och planerar implementera är bl.a:  

• Införande av regionala produktionsrabatter som kompletterande ”toppfinansiering” 
för att knyta produktionerna till Västsverige  

• Knyta till oss personell resurs med internationellt nätverk inom 
finansiering, erfarenhet av produktionsincitament och dess förutsättningar för att 
locka större internationella projekt till Västsverige. Denna resurs kan betraktas som 
en kvalificerad ”Filmkommissionär”  
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Film- och Tv-branschen 

Sverige är ett av mycket få länder i Europa som vare sig har regionala eller nationella 

produktionsincitament. Film i Väst har under 2017 drivit ett aktivt lobbyarbete för att få till 

stånd både ett nationellt och ett regionalt produktionsincitament. Det har innefattat bland 

annat ett välbesökt seminarium för riksdagspolitiker, ett rundabordssamtal med bransch och 

politik i Cannes och ett aktivt arbete tillsammans med de som på nationell nivå utrett frågan 

om ett svenskt produktionsincitament. Film i Väst har tagit initiativ till att samla den svenska 

filmbranschen för att skapa samsyn i frågan om produktionsrabatter. Branschens 

arbetsgrupp, där Film i Väst ingått som en ledande part, har haft täta möten under hösten - 

ett för svensk film unikt samarbete har skapats.   

Film i Väst har genomfört två utredningar: en om hur den rörliga bildens ekosystem nu och i 

framtiden, och en om ”The Booming Tv-drama Sector”. Den förra tecknar en global bild av 

villkoren och förutsättningarna för film och tv-drama nu och i framtiden. Hur 

ska ”konsumenten” kunna orientera sig i allt innehåll och hur ska konsumenten hantera den 

begränsade mängden tid i förhållande till innehållsmängden? Vad är det för andra aktiviteter 

och andra former av innehåll som konkurrera om tiden? Antalet producerade långfilmer har 

ökat med 70 % sedan år 2000. Tv-dramaproduktion har ökat med flera hundra procent 

bara de senaste fem åren. ”The long tail” har ersatts av ”The big head”. Det kommer hela tiden 

nya spännande bra tv-dramer och filmer, konsumenten tenderar att välja det nya och det 

man talar om och har i mycket stor utsträckning slutat att leta efter innehåll från tidigare 

år/halvår.  Den senare utredningen undersöker hur centrala nordiska aktörer ser på hur tv-

dramasektorn kan komma att se ut och utvecklas under de närmaste åren. Båda 

utredningarna presenterades och diskuterades under senhösten vid Film i Västs ovanligt 

välbesökta produktionsbolagsdagar. Utredningarna kommer att ha stor bärighet för hur Film 

i Väst ska utveckla taktiker och strategier.  

Vi ser en klar ökning av Tv-dramaproduktion i Sverige precis som i övriga delar av världen. 

Skälen är många utifrån att det är bl.a. säkrare pengar och mer långvariga projekt. 

Framför allt ägnar fler och fler manusförfattare sin tid åt Tv-drama på grund av samma skäl. 

Produktionsbolagen lägger allt mer fokus på Tv-dramagenren av samma skäl. När det gäller 

produktion av Tv-drama ställs det mycket höga krav på leveransförmåga av 

produktionsbolagen.  

För att öka Tv-dramaproduktionen i Västsverige kommer det krävas betydande 

resurstillskott och kompletterande finansieringskällor. 
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Rapport Trollhättan och Göteborg 2017 – Film i Väst AB 

 

Västsvensk filmindustri 

Film i Väst och Västsverige anses idag som en av de viktigaste finansiärerna av film- och Tv-

produktion i Sverige. Internationellt åtnjuter Film i Väst ett starkt renommé och varumärke. 

Övriga regioner i Sverige brottas med betydligt större utmaningar och begränsade finansiella 

förutsättningar. Med en samlad region har vi under 25 år byggt upp en stabil och väl 

fungerande infrastruktur. 

En väl fungerande filmindustri bygger på att ekosystemet fungerar i alla led, d.v.s. starkt 

kreatörsled, finansiering, produktionsfaciliteter, leverantörer och filmarbetare. Västsverige är 

som helhet väl försett med detta. Dock har vi svaga produktionsbolag i jämförelse med t.ex. 

Stockholmsområdet. 

Idag produceras i Sverige mellan 15 – 16 svenska långfilmer per år. Det är ungefär vad 

systemet klarar av att finansiera med tillgängligt kapital från det svenska 

finansieringslandskapet. Film i Väst finansierar i stort de flesta svenska långfilmerna med få 

undantag. Därtill finansierar Film i Väst ytterligare ca 15 internationella produktioner samt 

kort- och dokumentärfilmer. Ca 25 timmars Tv-drama finansieras även varje år.  

Produktionsbolagen av film och tv har idag genomgått stora paradigmskiften vad beträffar 

möjligheterna att finansiera och realisera sina projekt. För att nå framgång såväl konstnärligt 

som publikt krävs större budgetar, men också förmågan att identifiera rätt projekt i flera 

olika perspektiv. De bolag som klarar långsiktig överlevnad och är tillräckligt solida för att 

kunna upprätthålla utveckling av nya projekt samtidig som man är i produktion blir allt färre. 

De som lyckas med detta har till exempel oftast genomgått något av nedanstående 

förändringar: 

• Köpts upp av en större internationell mediekoncern 

• Fusionerat med något annat bolag 

• Diversifierat sin verksamhet med andra lönsammare affärsområden 

• Omorienterat sin egen organisation genom stark kreativ producent med ansvar för 

innehåll och kompletterat detta med stark genomförandekompetens 
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Rapport Trollhättan och Göteborg 2017 – Film i Väst AB 

 

Regionala produktionsbolag 

Västra Götaland har en rik flora av små och relativt svaga produktionsbolag. Antalet bolag 

har tillväxt kraftigt under 2000-talet, men relativt få har tillkommit de sista åren. Det är bara 

två bolag som har starka varumärken: Plattform och Zentropa Sverige; det betyder inte av de 

två bolagen är starka i sig.  

Film i Väst för bl.a. dialog med Stockholmsbaserade bolag som kan komma att etablera sig i 

Västra Götaland under kommande året och som planerar att i princip förlägga all sin film och 

merparten av sina tv-dramaprojekt till regionen.  

Generellt har produktionsbolagen i Sverige har en mycket svår situation. Många bolag läggs 

idag vilande eller stängs för gott. Sjunkande lönsamhet, minskad produktion av 

fullbudgeterade långa spelfilmer (SFI:s omprioritering av resurser från lång spelfilm till 

dokumentär och talangutveckling) tv-bolagens policy att bara arbeta med leveranssäkra 

produktionsbolag och bristen på nya affärsmodeller är de väsentligaste förklaringarna.  

Film i Västs satsningar på kompetensutveckling och kraftigt ökade investeringar i 

projektutveckling kan inte ändra den verklighet som bolagen har att hantera. Västra 

Götaland har ytterst få producenter (individer) som har förmåga att fungera som motorer i 

den kreativa utvecklingen av film- och tv-dramaprojekt. 

Film i Västs verksamhet bygger i sin helhet på samverkan med andra aktörer. All film- och tv-

dramaproduktions genomförs i och med det fria kulturlivet. Det finns ett starkt ömsesidigt 

bero-ende med andra kreativa näringar.  

Film i Västs primära samarbetspartners är produktionsbolag i Sverige och resten av världen. 

Film i Västs konstnärliga och publika resultat är helt beroende av attraktiviteten som 

samarbetspartner till produktionsbolagen. Dessa bolag är också Film i Västs viktigaste 

partner i byggande av kunnande, kompetens och infrastruktur i Västra Götaland. 

Film i Väst måste ha ett kontinuerligt och väl fungerande samarbete med övriga väsentliga 

filmfinansiärer primärt i Norden, men också i Europa och under planeringsperioden USA. 

Film i Väst möjliggöra produktionen av konstnärliga och publikt intressanta projekt 

tillsammans med andra filmfinansiärer. Finansiärernas samlade villkor skapar möjligheter 

och sätter gränser för underhållet och utvecklingen av infrastruktur för filmproduktion i 

länet. 

Film i Väst söker samarbete med en lång rad andra aktörer för att bistå i utvecklingen av pro-

duktionsförutsättningarna för högkvalitativ produktion av film- och tv-drama i Västra 

Götaland, men också för att göra länet så attraktivt som möjligt för högpresterande 

produktionsbolag. 

 

209



14 

 

 

Rapport Trollhättan och Göteborg 2017 – Film i Väst AB 

 

Rimliga mål för en utveckling av regionala produktionsbolag: 

• Att ha tre välfungerande stabila expanderande produktionsbolag av lång spelfilm i 

Västra Götaland 2020 

• Att ha två ”leveransgodkända” produktionsbolag av långa tv-dramaformat i Västra 

Götaland 2020 

• Att ha ytterligare tre ”emerging” produktionsbolag i Västra Götaland 202 med reell 

möjlighet att utveckla och producera publikt gångbara och/eller internationellt 

konkurrenskraftiga arthouse filmer 

Det behöver inte vara ett självändamål att det finns ett stort antal bolag i regionen. Film i 

Väst ser hellre några få, men starka bolag med struktur och kraft att producera framtidens 

långa spelfilm och tv-drama samt nya format. Starka produktionsbolag genererar volym och 

kvalitet som i sin tur skapar infrastrukturella effekter bland filmbranschens 

underleverantörer och filmarbetare. 

Vad kan göras för att bidra till att utveckla individer som kan utöva ett 

kreativt inriktat producentskap? 

Film i Väst övergår till individuella rådgivande möten med bolag med erfarenhet av långfilm- 

och tv-dramaproduktion. Film i Väst ger tydliga signaler om hur man ser att bolagen kan 

utvecklas i positiv riktning. Film i Väst fortsätter att investera i projektutveckling, men mer 

selektivt och med tydligare utgångspunkt i Film i Västs mål och ägardirektiv.  

• Film i Väst identifierar tillsammans med andra centrala aktörer individer som reellt 

kan arbeta med kreativ utveckling i produktionsbolagen och satsar särskilt på dessa. 

• Film i Väst skapar en ny typ av mötesplats för kunskaps- och kompetensutveckling. 

• Film i Väst stärker sitt arbete för att etablera produktionsbolag som är ”godkända” för 

att producera längre tv-dramaformat. 
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Rapport Trollhättan och Göteborg 2017 – Film i Väst AB 

 

Finansieringslösningar 

Under perioden kommer de resurser som finns för att finansiera lång svensk spelfilm hos 

Svenska Filminstitutet att vara begränsade och med all sannolikhet mindre än tidigare. 

Samtidigt ökar kostnaderna för att göra just lång spelfilm. Något som är nödvändigt. Det 

finns ett tydligt samband mellan budgetnivå och publikframgång. Det är i sak bra att svensk 

spelfilm på nytt görs mer ambitiöst.  

För att svensk film ska kunna ha en positiv utveckling behövs ytterligare finansiering. En 

central lösning kan vara ett automatiskt produktionsincitament som också omfattar svensk 

film och svenskt tv-drama.  

Det finns ett utrymme i svensk film för en eller flera aktörer som erbjuder lånefinansiering 

(så kallad gapfinansiering) och brofinansiering. Det senare krävs om en automatisk 

kontantrabatt blir verklighet. Fördelen för producenten med gapfinansiering är att den inte 

ställer krav på ägarskap och att producenten därmed kan behålla ett långsiktigt större 

ägande. Gapfinansiering kan också i vissa lägen vara mer attraktivt än en minimigaranti från 

en distributör.  

Så länge PRS systemet finns kvar finns det utrymme i svensk film för equity-finansiärer som 

inte har ett intresse i distribution eller visning av filmen. I Sverige finns idag några mindre 

aktörer som investerar mindre belopp i svensk film. 

För att öka attraktiviteten i Västra Götalandsregionen och göra Film i Väst mer 

konkurrenskraftigt i kampen om att locka fler produktioner med inspelning har två 

strategiska utvecklingsprojekt initierats. Dessa projekt är inriktade mot finansiella 

kompletteringar i spelfilm och Tv-drama inom: 

• Private Equity 

• Gap- och brofinansiering 

Dessa är helt fristående från Film i Väst, men drivs i samarbete med målet att stärka 

finansieringsbasen i Västsverige.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 152

Preliminärt förlusttäckningsbidrag 2019 för 
Vattenpalatset Vänerparken
KS 2018/350

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer preliminärt förlustbidrag för 2019 till 7 777 Tkr. 
Finansiering kan ske inom ramen för kommunstyrelsens budget för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Ledningen för Vattenpalatset Vänerparken har tillskrivit Kommunstyrelsen med 
framställning om att ett preliminärt förlusttäckningsbidrag utgår med 7 777 Tkr för 
2019. Slutligt förlusttäckningsbidrag fastställs då bolagsstämman behandlar bolagets 
årsredovisning

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19
Skrivelse från Vattenpalatset Vänerparken 2018-11-14
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-11-19 Dnr: KS 2018/350

Handläggare
Thomas Sannemalm
thomas.sannemalm@vanersborg.se
 

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Angående preliminärt förlusttäckningsbidrag för 2019 
avseende Vattenpalatset Vänerparken AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer preliminärt förlustbidrag för 2019 till 7 777 Tkr. 
Finansiering kan ske inom ramen för kommunstyrelsens budget för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Ledningen för Vattenpalatset Vänerparken har tillskrivit Kommunstyrelsen med 
framställning om att ett preliminärt förlusttäckningsbidrag utgår med 7 777 Tkr för 
2019. Slutligt förlusttäckningsbidrag fastställs då bolagsstämman behandlar bolagets 
årsredovisning

Underlag
Skrivelse från Vattenpalatset Vänerparken 2018-11-14

Thomas Sannemalm  
Ekonomichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 151

Samverkan för utbyggnad av Holmängen i Vänersborg
KS 2018/184

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt ändringsavtal avseende förlängning av 
Överenskommelse om samverkan för utbyggnad av Holmängen i Vänersborg med två år 
för etapp 1 räknat från den 1 januari 2019.
För kommunens räkning ska kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 
underteckna ändringsavtalet.

Bilaga
Bilaga 5: Ändringsavtal avseende samverkan för utbyggnad av Holmängen Vänersborg

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände genom beslut den 7 april 2010, § 97, ett förslag till 
samverkansavtal om utbyggnad av Holmängen mellan Vänersborgs kommun och 
Götenehus AB m.fl. Avtalshandlingen är rubricerad Överenskommelse om samverkan 
för utbyggnad av Holmängen i Vänersborg. Avtalstiden löpte fram till den 31 december 
2016.
Samhällsbyggnadsnämnden, fastightsutskottet, beslutade den 1 december 2016, § 51, att 
samverkansavtalet skulle förlängas med ytterligare två år för etapp 1 och fem år för 
etapp 2. Förlängningen godkändes i efterhand av kommunstyrelsen genom beslut den 
4 juni 2018, § 111. Avtalstiden avseende etapp 1 löper alltså ut den 1 januari 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 25 oktober 2018, § 83, föreslagit att 
kommunstyrelsen ska godkänna förlängning av etapp 1 med ytterligare två år räknat 
från den 1 januari 2019. Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för 
samhällsbyggnadsnämndens förslag framgår att behovet av förlängning motiveras av att 
utvecklingen på bostadsmarknaden varit långsammare än förväntat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06
Överenskommelse om samverkan för utbyggnad av Holmängen (huvudavtal)

216



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-11-06 Dnr: KS 2018/184

Handläggare
Olof Petersson
olof.petersson@vanersborg.se
0521-72 24 27

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Förlängning av samverkansavtal 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt ändringsavtal avseende förlängning av 
Överenskommelse om samverkan för utbyggnad av Holmängen i Vänersborg med två år 
för etapp 1 räknat från den 1 januari 2019.
För kommunens räkning ska kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 
underteckna ändringsavtalet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände genom beslut den 7 april 2010, § 97, ett förslag till 
samverkansavtal om utbyggnad av Holmängen mellan Vänersborgs kommun och 
Götenehus AB m.fl. Avtalshandlingen är rubricerad Överenskommelse om samverkan 
för utbyggnad av Holmängen i Vänersborg. Avtalstiden löpte fram till den 31 december 
2016.
Samhällsbyggnadsnämnden, fastightsutskottet, beslutade den 1 december 2016, § 51, att 
samverkansavtalet skulle förlängas med ytterligare två år för etapp 1 och fem år för 
etapp 2. Förlängningen godkändes i efterhand av kommunstyrelsen genom beslut den 
4 juni 2018, § 111. Avtalstiden avseende etapp 1 löper alltså ut den 1 januari 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 25 oktober 2018, § 83, föreslagit att 
kommunstyrelsen ska godkänna förlängning av etapp 1 med ytterligare två år räknat 
från den 1 januari 2019. Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för 
samhällsbyggnadsnämndens förslag framgår att behovet av förlängning motiveras av att 
utvecklingen på bostadsmarknaden varit långsammare än förväntat.

Bedömning
I det nu aktuella ärendet har kommunstyrelsen att ta ställning till om Överenskommelse 
om samverkan för utbyggnad av Holmängen i Vänersborg ska förlängas med ytterligare 
två år för etapp 1 räknat från den 1 januari 2019. Med samhällsbyggnadsnämndens 
beslut den 25 oktober 2018, § 83, följer ett förslag till ändringsavtal med denna 
innebörd. Vid genomgång av förslaget kan konstateras att innehållet under ”Bakgrund” 
bör kompletteras något. Ett reviderat förslag till ändringsavtal har bilagts denna 
tjänsteskrivelse (bilaga 1). 
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Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-11-06 Dnr: KS 2018/184

Ewa Ferm Björklund Olof Petersson
Tf. utvecklingschef Jurist

Bilagor
1. Ändringsavtal innebärande förlängning Överenskommelse om samverkan för 

utbyggnad av Holmängen i Vänersborg med två år för etapp 1 räknat från den 1 
januari 2019

Sändlista
1. Samhällsbyggnadsnämnden
2. Miljö- och byggnadsförvaltningen
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FÖRLÄNGNING

AV

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UTBYGGNAD AV

HOLMÄNGEN I VÄNERSBORG

219



2 (4)

PARTER

(1) Götenehus Aktiebolag, org. nr. 556229-5138

(2) HSB Nordvästra Götaland Ekonomisk förening, org. nr. 769601-4039

(3) Peab Bostad AB, org. nr. 556237-5161

(4) Skanska Sverige AB, org. nr. 556033-9086

(5) Vänersborgs kommun, org. nr. 212000-1538

I det följande benämns kontrahenterna (1)–(5) gemensamt ”Parterna”.

1 BAKGRUND

1.1 Kommunstyrelsen i Vänersborgs kommun har i beslut den 7 april 2010, § 97, god-
känt förslag till överenskommelse mellan Parterna om samverkan för utbyggnad av 
Holmängen i Vänersborg, ”Överenskommelsen”.

1.2 Överenskommelsen har undertecknats av företrädare för Parterna.

1.3 Av Överenskommelsen framgår att den gäller fram till den 31 december 2016. Om 
området vid denna tidpunkt inte är fullt utbyggt ska Överenskommelsen omprövas 
och förlängas alternativt omförhandlas.

1.4 Vidare framgår av Överenskommelsen att ändringar och tillägg, för att äga giltighet, 
ska vara skriftliga och undertecknas av Parterna samt godkännas av Kommunstyrel-
sen i Vänersborgs kommun.

1.5 Samhällsbyggnadsnämnden, fastighetsutskottet, i Vänersborgs kommun har den 
1 december 2016, § 51, godkänt förlängning av Överenskommelsen med två år för 
etapp 1 och fem år för etapp 2.

1.6 Kommunstyrelsen i Vänersborgs kommun har i beslut den 4 juni 2018, § 111, god-
känt förlängning av Överenskommelsen med två år för etapp 1 och fem år för etapp 
2. Tiden räknas från den 1 januari 2017. Ett ändringsavtal har därefter undertecknats 
av Parterna.

1.7 Under hösten 2018 har det framkommit behov av ytterligare förlängning av tiden för 
att genomföra etapp 1. Den tidigare överenskomna förlängningen löper ut vid års-
skiftet 2018/2019 (se punkten 1.6).

2 FÖRLÄNGNING

2.1 Härmed förlängs Överenskommelsen med två (2) år för etapp 1. 

2.2 Områdena för etapp 1 respektive etapp 2 framgår av bilaga 1.

2.3 Tiden enligt punkten 2.1 ska räknas från den 1 januari 2019.

_________________

Denna handling har upprättats i fem exemplar, varav Parterna tagit var sitt.
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20

Götenehus Aktiebolag

__________________________________

20

Skanska Sverige AB

__________________________________

20

HSB Nordvästra Götaland Ekonomisk för-
ening

__________________________________

2018-

Vänersborgs kommun

__________________________________
Marie Dahlin, kommunstyrelsens ordförande

__________________________________
Pascal Tshibanda, kommundirektör

20 

Peab Bostad AB

__________________________________
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BILAGA 1

ETAPP 2

ETAPP 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 150

Vänersborg kommuns 375 års jubileum år 2019
KS 2017/425

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar plan och budget för Vänersborgs 375 års-jubileum. 
2. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att leda arbetet 

med jubileumsfirandet.
3. Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att bidra till 

jubileumsfirandet.
4. Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad planering och budget avseende 

375-årsjubileet och avsätter 1 100 tkr ur kommunstyrelsens förfogandeanslag 
under 2019 för ändamålet. Kultur- och fritidsförvaltningen har att internfakturera 
kommunstyrelsen inom ramen för avsatt belopp, efter att kommundirektören 
godkänt en redovisning av projektet.

Reservation
Gunnar Lidell (M) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Vänersborg fyller 375 år 2019. Det vill vi uppmärksamma och fira tillsammans. 
Kommunstyrelsens ordförande gav 2018-06-15 kommundirektören i uppdrag att tillsätta 
en arbetsgrupp för planering av Vänersborgs 375-års jubileum. Arbetsgruppen har 
arbetat fram ett förslag.

Förslaget, som tagits fram i samverkan inom Kultur- och fritidsförvaltningen och med 
Visit Trollhättan/Vänersborg, IFK Vänersborg och SISU, är uppdelat i tre 
perioder/huvudakter: 

1. Bandy-VM som sammanfaller med kommunens födelsedag.
2. Aqua Blå utökat med Sveriges nationaldag 
3. Kulturveckan utsträckt i tid - vecka 43 med utbud mer riktat till vuxna och vecka 

44 med fokus barn och unga. 
Dessa tre tillfällen speglar tre starka och etablerade karaktärer för Vänersborg: 
”Idrottsstaden”, ”Somriga staden vid Vänern” och ”Kulturens Vänersborg”. 
Till detta uppmärksammar vi jubileumsåret vid kommunens två nyårsfirande (starten på 
jubileumsåret 2019 och avlutning av firandet 31 dec 2019) och däremellan ett antal 
valda arrangemang och händelser som vi vill införliva i vårt firande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-26 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Genom att samverka inom ramen för respektive evenemang når vi stora synergier med 
redan strukturerade och uppbyggda arrangemang.
Projektledningens budget bygger på stor samverkan med alla förvaltningar och att 
medverkan sker inom respektive förvaltnings budget

Beslutsunderlag
Ordföranden föreslog att beslutet skulle ges följande lydelse.
1. Kommunstyrelsen antar plan och budget för Vänersborgs 375 års-jubileum. 
2. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att leda arbetet med 
jubileumsfirandet.
3. Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att bidra till jubileumsfirandet.
4. Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad planering och budget avseende 375-
årsjubileet och avsätter 1 100 tkr ur kommunstyrelsens förfogandeanslag under 2019 för 
ändamålet. Kultur- och fritidsförvaltningen har att internfakturera kommunstyrelsen 
inom ramen för avsatt belopp, efter att kommundirektören godkänt en redovisning av 
projektet.
Gunnar Lidell (M) yrkade att punkt 2 skulle ändras enligt följande. Kommunstyrelsen 
ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att leda arbetet med jubileumsfirandet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden redovisade att det fanns två förslag till beslut, nämligen ordförandens 
förslag och Gunnar Lidells yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordförandens förslag ställs mot Gunnar Lidells 
yrkande.
Ordföranden ställde sitt förslag mot Gunnar Lidells yrkande, och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
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Handläggare
Stefan Leijon
stefan.leijon@vanersborg.se
0521-72 14 35

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Antagande av plan och budget för Vänersborgs 375-
årsjubilieum
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar plan och budget för Vänersborgs 375 års-jubileum. 
2. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att leda arbetet 

med jubileumsfirandet.
3. Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att bidra till 

jubileumsfirandet.
4. Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad planering och budget avseende 

375-årsjubileet och avsätter 1 100 tkr ur kommunstyrelsens förfogandeanslag 
under 2019 för ändamålet. Kultur- och fritidsförvaltningen har att internfakturera 
kommunstyrelsen inom ramen för avsatt belopp, efter att kommundirektören 
godkänt en redovisning av projektet.

Sammanfattning av ärendet
Vänersborg fyller 375 år 2019. Det vill vi uppmärksamma och fira tillsammans. 
Kommunstyrelsens ordförande gav 2018-06-15 kommundirektören i uppdrag att tillsätta 
en arbetsgrupp för planering av Vänersborgs 375-års jubileum. Arbetsgruppen har 
arbetat fram ett förslag.

Förslaget, som tagits fram i samverkan inom Kultur- och fritidsförvaltningen och med 
Visit Trollhättan/Vänersborg, IFK Vänersborg och SISU, är uppdelat i tre 
perioder/huvudakter: 

1. Bandy-VM som sammanfaller med kommunens födelsedag.
2. Aqua Blå utökat med Sveriges nationaldag 
3. Kulturveckan utsträckt i tid - vecka 43 med utbud mer riktat till vuxna och vecka 

44 med fokus barn och unga. 
Dessa tre tillfällen speglar tre starka och etablerade karaktärer för Vänersborg: 
”Idrottsstaden”, ”Somriga staden vid Vänern” och ”Kulturens Vänersborg”. 
Till detta uppmärksammar vi jubileumsåret vid kommunens två nyårsfirande (starten på 
jubileumsåret 2019 och avlutning av firandet 31 dec 2019) och däremellan ett antal 
valda arrangemang och händelser som vi vill införliva i vårt firande. 
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Genom att samverka inom ramen för respektive evenemang når vi stora synergier med 
redan strukturerade och uppbyggda arrangemang.
Projektledningens budget bygger på stor samverkan med alla förvaltningar och att 
medverkan sker inom respektive förvaltnings budget

Fördjupad beskrivning av ärendet
Själva födelsedagen är den 1 februari, men vi vill fira under hela året med en start och 
en slutakt samt och i huvudsak i tre huvudakter och till det ett antal mindre akter.
Att fira att vi varit Vänersborg i 375 år stärker vår samhörighet och knyter oss samman.
Temat för firandet skall vara tillsammans vilket både visar att vi varit tillsammans i 
snart 375 år, men också att vi under året och framåt stärker vår känsla av gemenskap. 
Ett behov som är särskilt påtagligt och stort nu när vi har ett samhälle där klyftorna 
tenderar att växa och många behöver inkluderas. 
Vi vill fira på ett balanserat och sparsamt sätt. Detta gör vi genom att samspela dels med 
redan befintliga arrangemang, dels genom att samspela med varandra såväl inom 
kommunen som med vår omvärld och inte minst vårt lokala föreningsliv och näringsliv.
Vi vill lyfta fram och stärka Vänersborg genom att visa människor och miljöer i vårt 
fina Vänersborgs alla delar. Dels i bilder och texter men också genom att lyfta fram 
förebilder och goda exempel på hur vi här bygger det goda livet. 
Budgeten är beräknad för projektledning, till grafiskt arbete och marknadsföring samt 
till att förstärka programmet vid i huvudsak de tre tillfällen vi valt.
För att jubileumsåret skall bli så bra som det kan bli så behöver alla förvaltningar 
samverka, engagera sig och även planera för och bära kostnader som kan tänkas uppstå 
för att göra firandet möjligt

Beredning
Avstämning har skett med kommunstyrelsens presidium vid möte i oktober 2018. Vid 
samma möte ombads kultur- och fritidsförvaltningens chef Håkan Alfredsson och 
marknadskoordinator Stefan Leijon bilda styrgrupp samt konkretisera och beskriva ett 
underlag med upplägg och budget för firandet av Vänersborg 375 år 2019. 

Pascal Tshibanda
Kommundirektör

Bilagor
Preliminär budget

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningschef Håkan Alfredsson, kultur- och fritidsförvaltningen
Marknadskoordinator Stefan Leijon, kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomikontoret
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BUDGET (prel) 375 år Tillsammans 
Vänersborg 1644 - 2019

VAD S:a kommentar

Nyårsafton x 2 50 000 kr
Samverka med befintligt firande vid Residenset  och
förstärka satsningen mot ett fyrverkerifritt firande.

Födelsedagsfirande samt
Vänersborg i bilder (375 års
expo) och VM-staden
Vänersborg

160 000 kr

Bilderna i framtagna i Jubileumsboken, trycks upp och blir
ett mobilt "375 års expo" som är med hela året och som
sedan lever kvar där det passar.

Aqua blå med
Nationaldagsfirandet 180 000 kr

Samverka med befintligt festival kryddat med några nya
passaande akter samt ett förstärkt Nationaldagsfirande.

Kulturveckan 200 000 kr

Samverka och stärka befintligt evenemang, samt utveckla
evenemanget med nytänk som sedan följer med
kommande år.

Guldkant / Jubileumsstämpel 60 000 kr
Andra under året viktiga händelser / evenemang som vi
vill samverka med.

Marknadsföring / Visuellt 200 000 kr
Grafisk profil, marknadsföring, marknadsmaterial,
jubileums-giveaway mm

375 års Expo - Vänersborg i
bilder 80 000 kr

Kostnader för att trycka upp bokens bilder i storformat
och göra en mobil utställning som följer de tre
huvudakterna. (även i bildspelsform)

Dokumentation 50 000 kr Film & foton som sammanställer året.

Projektledning 60 000 kr
Förstärkt organsiation för Jubileumsåret. Utöver det som
KoF redan förstärkt inom sin ram.

Övrigt / ej ännu definierat 60 000 kr Adm kostnader, möteskostnader, nya ideer  mm

Budgetram 1 100 000 kr
Upprättad av S.Leijon 20181025
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Kommunstyrelsen -  
Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:
Vänersborgs kommun Södergatan 16 A 0521-72 10 00 www.vanersborg.se kommun@vanersborg.se
462 85 Vänersborg Vänersborg

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör
Pascal Tshibanda

    

Uppdrag – arbetsgrupp inför       
Vänersborgs 375-års jubileum
Uppdrag 
Kommunstyrelsens ordförande uppdrar åt kommundirektören att tillsätta en 
arbetsgrupp för planering av Vänersborgs 375-års jubileum.

Syfte 
Gruppen som tillsätts ska tillsammans planera och leda arbetet inför jubile-
umsfirandet.

Kommunstyrelsens ordförande
Marie Dahlin

253

http://www.vanersborg.se/


Utskriftsdatum: Utskriven av: Kristin Lindblom2018-11-29

Dokument

Diarieenhet: Kommunstyrelsen Sekretess:

Beskrivning av sökning:

Visas ej

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2018.2147 I Hyra av lokal för samlokalisering av 
verksamheter för
arbete, sysselsättning och integration (ASI)

Eva Johansson

2018-10-31 Socialnämnden Kommunkansliet

      BESLUT

2018.2149 I Informations- och nyhetsbrev nr 5 från 
Kommunassurans AB

Pernilla Bertilsson

2018-10-31 Kommunassurans Syd Försärkings AB Kommunkansliet

      INFORMATION

2018.2236 U Uppföljning av riskbedömning / handlingsplan för 
bildandet av Miljö- och Byggnadsförvaltning

Pascal Tshibanda

2018-11-06 Kommundirektören och skyddsombudet KS-personal

KS 2018/72 Organisationsöversyn för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Byggnadsförvaltningen samt Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen

BESLUT

2018.2253 I Beslut om kommuntal för mottagande av 
nyanlända 2019

Pascal Tshibanda

2018-11-07 Länsstyrelsen i Västra Götalands län KS-personal

      BESLUT

2018.2266 I Informationsfolder om politikers ansvar för 
redovisning och finansiell rapportering 

Kristin Lindblom

2018-11-08 RKR - Rådet för kommunal redovisning Kommunkansliet

      INFORMATION

2018.2290 I Internkontroll 2018 för Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens förvaltning  

Marie Karvonen

2018-11-13 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ekonomikontoret

KS 2018/13 Samlingsnummer - Nämndernas interna 
ekonomiska kontroller 2018 

RAPPORT

2018.2356 U Svar på remiss över Naturvårdsverkets skrivelse 
"Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära 
läge"

Kristin Lindblom

2018-11-15 Mariestads kommun, Miljö- och 
energidepartementet, Naturvårdsverket

Politiker

KS 2018/346 Föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge 

BESLUT

2018.2359 I Granskning av kommunens styrdokument Katrin Siverby

2018-11-15 Kommunens revisorer Kommunkansliet

KS 2018/353 Granskning av kommunens styrdokument SKRIVELSE
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2018.2375 I Internkontrollplan 2018 för 
Överförmyndarnämnden 

Marie Karvonen

2018-11-19 Överförmyndarnämnden Ekonomikontoret

KS 2018/13 Samlingsnummer - Nämndernas interna 
ekonomiska kontroller 2018 

RAPPORT

2018.2401 I Barn- och utbildningsnämndens svar på 
remissen Statens skolverks- och statistiska 
centralbyråns möjligheter att behandla känsliga 
personaluppgifter om elever i vissa skolformer 
respektive deltagare i folkhögskolan m m

Eva Johansson

2018-11-21 Barn- och utbildningsnämnden Kommunkansliet

      BESLUT

2018.2404 I Internkontrollplan för Barn- och 
utbildningsnämnden 

Marie Karvonen

2018-11-21 Barn- och utbidldningsnämnden Ekonomikontoret

KS 2018/13 Samlingsnummer - Nämndernas interna 
ekonomiska kontroller 2018 

RAPPORT

2018.2407 I Näringslivets regelnämnds granskningar av 
kommunernas regeltillämpning 

Marie Dahlin

2018-11-22 Näringslivets regelnämnd NNR Politiker

      RAPPORT

2018.2431 I Information kring KKiK - Kommunens kvalitet i 
korthet 

Eva Johansson

2018-11-27 SKL Kommunkansliet

      INFORMATION

2018.2443 I inbjudan till Nätverk för medborgardialog i 
komplexa frågor med särskilt fokus på 
integration

Linéa Stenbock

2018-11-27 SKL Sveriges kommuner och Landsting Utvecklingskontoret

      KALLELSER

2018.2444 I Protokoll från Samordningsförbundet för 
Vänersborg/Mellerud  2018-11-06

Eva Johansson

2018-11-27  Samordningsförbundet för Vänersborg/Mellerud 
 

Kommunkansliet

      BESLUT

2018.2445 I Protokoll från AB Vänersborgsbostäders 
styrelsesammanträde 2018-10-19 

Eva Johansson

2018-11-27 AB Vänersborgsbostäder Kommunkansliet

      BESLUT

2018.2450 I Vad händer i Vänern? Ny årsskrift och 
dokumentation från Vänerdagen 

Eva Johansson

2018-11-28 Vänerns Vattenvårdsförbund Kommunkansliet

      INFORMATION
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2018-12-05

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2018.2356 Svar på remiss över Naturvårdsverkets skrivelse 
"Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna 
om landsbygdsutveckling i strandnära läge"

Marie Dahlin §

2018-11-15 Mariestads kommun, Miljö- och 
energidepartementet, Naturvårdsverket

Marie Dahlin

KS 2018/346 Föreslå ändringar i reglerna om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge 

1.1

Kristin Lindblom

Sidan  1 av 1
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