KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2022-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 29 mars 2022 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare
1.

2.

3.

4.

Remittering av motion från
Maria Losman (MP) m.fl. om
att utöka vattenskyddsområdet
för Lygnern-Fjärås Bräcka
vattentäkt

Förslag

Eva Borg
2022-00206

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till nämnden för Teknik och nämnden för
Miljö & Hälsoskydd för yttrande.

Remittering av motion från
2022-00177
Agnetha Ernegård (-) om att
utarbeta en policy för
ordningsfrågor samt uppförande
i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Remittering av motion från
Agnetha Ernegård (-) om
byggnation av bandyhall i
Frillesås

2022-00222

Förslag till beslut

Rapport från nämnden för
Individ & Familjeomsorg av ej
verkställda beslut enligt SoL
och LSS, kvartal 4 2021

2022-00224

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för
besvarande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till nämnden för Kultur & Fritid för
yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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5.

Ärende

Beteckning

Förslag

Val av ombud till Inera ägarråd
och årsstämma 2022

2022-00050

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör
Anders Johansson till ägarrepresentant för
Kungsbacka kommun vid Inera AB:s ägarråd den 2
maj 2022.
Kommunstyrelsen ger biträdande kommundirektör
Anders Johansson, rätt att utse SKRs representant
som ombud för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s
årsstämma den 16 juni 2022.

6.

7.

8.

Reviderad förbundsordning för
Göteborgsregionen

2021-00744

Svar på Göteborgsregionens
remiss över samrådsunderlag
inför budget för
Göteborgsregionen 2023

2022-00195

Försäljning av Duvehed 2:55 BG Fix

2021-00683

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning,
Göteborgsregionens kommunalförbund, godkänd av
förbundsfullmäktige 2021-06-15.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
samrådsunderlag till budget 2023 för
Göteborgsregionens kommunalförbund.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner
köpeavtal mellan kommunen och Kungtech Väst
AB, genom vilket kommunen överlåter fastigheten
Duvehed 2:55, mot en köpeskilling på 8 715 000
kronor, undertecknat av bolaget 2022-03-01.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare,
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet
och övriga i ärendet nödvändiga handlingar.

9.

Information om utvärdering av
Bygg- och miljöförvaltningen
Klockan 09:00-09:30
Sofia Jonsson
Annika Harrysson, konsult från
Prové

2018-00365

-
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Ärende

Beteckning

10. Avstämning om uppdrag om
2021-00882
översyn av
sammanträdesplanering för
kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag

-

Klockan 09:35-09:50
Patrik Johansson,
Sofia Jonsson,
Andrea Egerlundh
11. Information om införande av
visselblåsarfunktion

2022-00252

-

Klockan 10:10-10:30
Linnéa Princis, Julia Wilholm,
Lotta Gradén, Sofia Jonsson
12. Information om
verksamhetsmark i Borgås Varla 2:442

2022-00284

Klockan 10:35-11:05
Johan Gerremo,
Emma Kjernald
13. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

2022-00014

-

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2022-03-08

§ 37
Dnr 2022-00206
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion om att
kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera
föreskrifterna för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt genom att utöka
vattenskyddsområdet till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. Vidare vill
motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar
potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt genomför de
inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet
med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet.
Beslutsunderlag
Motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för
Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, 2022-02-23
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

. .••

\
•

•

M

Motion till kommunfullmäktige iKungsbacka

Lygnerns vatten —värt att värna
INTRODUKTION
Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka föreslår att vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka
vattentäkt i Kungsbacka kommun utökas till att omfatta hela Lygnern och dess avrinningsområde.
Med ett perspektiv som sträcker sig flera generationer framåt i tiden är det viktigt att minska risken
för förorenande kemikalier. Vi föreslår också att arbetet bör ske i samarbete med främst Marks
kommun och länsstyrelserna iHalland och Västra Götaland.
BAKGRUND OCH UNDERLAG
Lygnern är Kungsbacka kommuns största sjö med stor betydelse för dricksvattenförsörjning och för
rekreation i vår kommun såväl som i grannkommuner. Lygnern avvattnas genom Sundsjön och
Stensjön via Rolfsån till Kungsbackafjorden. Största tillfödet till Lygnern sker från Storån i nordost.
Storåns tillrinningsområde, som alltså ingår i Lygnerns avrinningsområde, omfattar ett större
ytvattensystem som sträcker sig genom Mark, Härryda, Bollebygd och Borås kommuner.
Den största delen av Kungsbackas befolkning får sitt dricksvatten från Lygnern-Fjärås Bräcka
vattentäkt. Vattnet kommer dels från det naturliga grundvattenmagasinet i bräckan, dels från
Lygnern via konstgjord grundvattenbildning.
Kungsbacka kommun genomförde 2011 en översyn av skyddet av vattentäkten för att se till att både
skyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifternas utformning uppfyllde sina syften
(Vattenskyddsområde Fjärås Bräcka, Samrådshandling 2011-06-22). Det påpekades: "Enligt
miljöbalken är det övergripande syftet att skydda Lygnern och Fjärås Bräcka som vattenresurs i ett
flergenerationsperspektiv (100 - 1000år). Ett motiv med att inrätta ett skyddsområde är att
kommunen ska få ett verktyg för att aktivt kunna motarbeta riskkällor och verka fören säkrare
dricksvattenförsörjning. Ett annat viktigt motiv är att genom information om
vattentäktens/vattenresursens existens öka allmänhetens medvetenhet om dess sårbarhet och
därmed öka skyddet."
Nu bör det vara dags att se över hur de aktuella föreskrifterna (Länsstyrelsens iHallands län beslut
om vattenskyddsområde med föreskrifter för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt i Kungsbacka
kommun, 13 FS 2012:5) uppfyller det övergripande syftet i flergenerationsperspektiv.
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Inledningsvis kan man notera att vattenskyddsområdet endast sträcker sig över halva Lygnern och att
gränsen sammanfaller med kommungräns mot Marks kommun som också är länsgräns mot Västra
Götalands län.
samrådshandlingarna från 2011 konstaterades det att för råvattnet vid Fjärås Bräcka vattentäkt
finns ett flertal naturliga barriärer av stor betydelse, främst sjön Lygnern i sig. Det ansågs emellertid
att sjöns stora volym gör att eventuella föroreningar späds ut och bryts ner på dess väg mot
vattenintaget. Beräkningar från SMHI visar att vid normala förhållanden tar det ca 40 timmar för
vattnet att röra sig från Storåns mynning till råvattenintaget. Det finns dock föroreningar, angivna i
föreskrifterna för vattenskyddsområdet, som har betydligt längre nedbrytningstider, såsom
avfettningsmedel, petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel. Föreskrifterna om kemiska
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet innebär att hantering är förbjuden inom primär
skyddszon och att hantering inte får ske utan tillstånd inom sekundär skyddszon. Enligt 7 kap. 25 §
miljöbalken får de inskränkningar i form av förbud eller krav på särskilt tillstånd som meddelas inom
ett vattenskyddsområde inte gå längre än vad som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet.
Med flergenerationsperspektivet Tåtanke och med vetskapen att kemiska bekämpningsmedel består
av ett flertal mycket svårnedbrytbara biocider, vilka med tiden kan ackumuleras i yt-och grundvatten
och i kombination kan ge allvarliga hälsoeffekter krävs nolltolerans för dessa ämnen inom
vattenskyddsområde.
Vi yrkar
- att kommunen verkar för att, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, komplettera föreskrifterna för Lygnern FjäråsBräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt till att
omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern
- att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom
tillrinningsområdet till Lygnern
- att kommunen genomförde inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för
att uppnå syftet med områdesskyddet, med hänsyn till flergenerationsperspektivet.

2022-02-23

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise, Miljöpartiet de gröna.
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Datum
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2022-03-08

§ 38
Dnr 2022-00177
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en policy
för ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utarbeta en policy för
ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en policy för ordningsfrågor samt
uppförande i kommunfullmäktige, 2022-02-16
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Motion

Dnr,o~~s00000.o.....eoo,.,..a ,..~.o..e.

1/1

Policy gällande arbetsordning på möten i Kommunfullmäktige

Då vi i Kba inte har någon policy som reglerar hur ledamöter får
uttrycka/uppföra sig vid kommunfullr~näktiges sammanträden är det dags att
skaffa det nu efter mötet som hölls 8 febr. 2022?
Det vi har som grund idag att förhålla oss till är vad som står i kommunallagen
§20;
"Den enda reglering som berör området är § 20 i kommunfullmäktiges
arbetsordning som`~behandlar ordningsfrågor. Det handlar då om att
ordföranden får ta ifrån någon ordet om talaren avlägsnar sig från ämnet eller
uppträder på ett sätt som strider mot god ordning.
Ordf. kan också utvisa den som uppträder störande och som en sista åtgärd
upplösa sammanträdet.
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 20 Ordningsfrågor; Om någon talare i
sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som
strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får
ordföranden ta ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund
av sakinnehållet i talarens yttrande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder
störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden
inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa samrrranträdet. Då
ingen i presidiet reagerade på Kf mötet 8 febr. där både svordom och
"sandlådeuttryck"flck användas utan invändning, anser undertecknad att
policyn seg även, i detta fall att kommunen skriver in en uppförande kod i
policyn.
Undertecknad ger i uppdrag till Kommunfullmäktige att snarast;
•

Utarbeta en arbetsordning för Kommunfullmäktige Kungsbacka gällande
en policy vad gäller ordningsfrågor samt uppförande i
kommunfullmäktige.

Kungsbacka 2Q

Agn
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§ 39
Dnr 2022-00222
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av
bandyhall i Frillesås
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för
byggnation av en bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre
förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. Motionären
menar att bandyhallen också skulle kunna användas för allmänhetens åkning i större
utsträckning samt som en arena för andra aktiviteter, till exempel: teater- och
musikframträdande, gymnastikuppvisningar med mera vilket skulle bidra till att göra
Frillesås mer attraktivt för den utveckling som påbörjats där.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Motion

Kungsbacka 20220228

Byggnation av bandyhall i Frillesås
År 2020 fanns 20 bandyhallar i Sverige. Målet är att bygga 5 nya bandyhallar till 2025 (= 25
totalt). En av dessa borde absolut byggas i Kungsbacka kommun.
Vi har ett elitlag r bandy Frillesås BK som har srn hemmaplan på Sjöaremossen i Varbergs
kommun, där Varbergs kommun bidrar med ca 1-1,5 milj. till driften trots att Frillesås BK är
ett Kungsbackalag.
Som exempel kan nämnas att Åby-Tjureds utanför Växjö som på 5 månader byggde en
bandyhall för 43 milj. där Växjö kommun bidrog med ett lån på 38 milj. (Lånet är nu
återbetalt till kommunen). Detta var 2019 och nu arrangerar man Bandy-VM för Damer i
denna hall. En bandyhall kan ju även användas för allmänhetens åkning och inte att
förglömma så har vår senaste dubbla OS-guldmedaljör Nils van der Poel lagt grunden för sina
framgångar med träning i bandyhall i Trollhättan. Kanske kommer hans meriter att "locka"
ungdomar att satsa på denna sportgren? Att bygga en hall av detta slag "utanför
stadskärnan" skulle visa att Kungsbacka kommun även tånker på de södra delarna av
kommunen, där det byggs allt fler boendetyper.
Om Kungsbacka har råd att bygga en arena för minst 500 miljoner så har vi råd att bygga en
bandyhall för c:a 100 miljor~er till förmån för bl.a. ett av våra elitlag.
Under många år har flera skolklasser och föreningar i Kungsbacka använt sig av
Sjöaremossen vilket även gör att verksamheten blir relevant för hela Kungsbacka kommun.
Undertecknad ger i uppdrag till Kommunfullmäktige att utreda möjligheten;

•

att en bandyhall byggs i Frillesås så att bl.a. Frillesås BK får bättre
förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet.
Dessutom kan "hallen" även användas för allmänhetens åkning i större
utsträckning.

• Att en ny hall byggs så att den även kan användas som en arena för andra
aktiviteter tex. teater/musik framträdande, gymnastikuppvisningar mm. Vilket
skulle bidra till att göra Frillesås mer attraktivt för den utveckling som
påbörjats där.

A~
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Datum

2022-02-17

§ 16
Dnr 2021-00097
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
kvartal 4 2021
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje
kvartal.
Beslutsunderlag
Se, jämte sammanställningar, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-03, där det
föreslås att nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31.
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-10-01 till 2021-1231.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-03

Diarienummer

IF 2021-00097

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 2021

Förslag till beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för
perioden 2021-10-01 till 2021-12-31.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006.
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-03
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
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Josefine Jönsson
0300-838345
Nämndsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL
Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31 att 24
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. 14 av dessa är
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson,
kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande
kontaktperson och kontaktfamilj beror 19 på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som
kan ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal.
Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2021-10-01 till 2021-12-31.
Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2021-10-01 till 2021-12-31.
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL.
Sammandrag av redovisningen för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31 visar nio beslut enligt lagen
om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och åtta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL),
som inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.
Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd. Sju av de inrapporterade besluten är från tidigare
kvartalsrapportering, sex beslut har verkställts under detta kvartal.
I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse
samt bostad med särskild service är 18 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Fyra beslut har
verkställts under detta kvartal och tre har avslutats.
Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även
bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden.
Karin Martinsson
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-03

Diarienummer

IF 2021-00097

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4, 2021
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1
Insats

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

Kontaktfamilj och
kontaktperson
SoL 4:1

Antal
beslut/
nya
beslut
20,
varav
9 nya

19 resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare
1 tackat nej

3 verkställda
17 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet
SoL 4:1

4, varav
1 nytt

4 annat skäl

1 ej verkställt
3 avslutade

Summa beslut

24

24

24

Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
7, varav
1 nytt

Boendestöd enligt SoL 4:1
Kontaktperson enligt SoL
4:1

0

Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5 eller
5:7

0

Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1
Avlösning i hemmet enligt
SoL 4:1
Summa beslut

1

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

5 annat skäl
2 resursbrist

6 verkställda
1 ej verkställt

1 annat skäl

1 avslutat

8

8

0
8

1 (2)
Josefine Jönsson
0300-838345
Nämndsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

2 (2)

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
0

Orsak

Varav verkställda/avslutade
under kvartal 4

Ledsagarservice
LSS 9.3 §

9, varav
3 nya

8 annat skäl
1 tackat nej

Kontaktperson
LSS 9.4 §

2

2 annat skäl

4 verkställda
4 ej verkställda
1 avslutat
2 ej verkställda

Avlösarservice i hemmet
LSS 9.5 §

3, varav
1 nytt

3 annat skäl

2 ej verkställda
1 avslutat

Korttidsvistelse
LSS 9.6 §

1

1 tackat nej

1 ej verkställt

Bostad med särskild
service LSS 9.8 §

1

1 resursbrist

1 avslutat

Bostad med särskild
service LSS 9.9 §

7, varav
1 nytt

6 tackat nej
1 resursbrist

7 ej verkställda

Daglig verksamhet
LSS 9.10 §

0

Summa beslut

23

23

23

Personlig assistans
LSS 9.2 §

Karin Martinsson
Förvaltningschef

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2021
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal
beslut

Antal
Antal beslut Antal beslut beslut

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

2021

Kvartal 3

2021

Kontaktfamilj och

9

kontaktperson SoL 4:1

varav 3 nya varav 7 nya

14

Kvartal 4

2021

2021

2021

2021

2021

2021

9 resursbrist 10 resursbrist14 resursbrist 19 resursbrist

15

20

varav 6 nya

varav 9 nya

4 annat skäl 1 annat skäl 1 tackat nej

2021
3 verkställda

2021
1 verkställt

6 ej verkställda 9 ej verkställda

2021
4 verkställda

2021
3 verkställda

11 ej verkställda 17 ej verkställda

4 avslutade
Öppenvårdsverksamhet

1

2

SoL 4:1
Summa beslut

10

16

Bistånd

Antal
beslut
Kvartal 1
5

18

24

1 ej verkställt

0

3 ej verkställda

1 ej verkställt
3 avslutade

16

18

24

10

16

18

24

Antal
Antal beslut Antal beslut beslut

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 2

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 3

2021

Kvartal 4

2021

2021

2021

2021

2021

2021

4 annat skäl 5 annat skäl 6 annat skäl 5 annat skäl

2021
2 verkställda

2021
1 verkställt

2021

2021

6

8

7

varav 3 nya

varav 4 nya

varav 1 nytt 1 tackat nej 1 resursbrist 2 resursbrist 2 resursbrist

3 ej verkställda 4 ej verkställda
1 avslutat

1 avslutat

1

0

0

0

1 tackat nej 0

0

0

1 ej verkställt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1 annat skäl

0

0

0

1 avslutat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

8

8

6

6

8

8

6

6

8

8

SoL 4:1
Kontaktperson enligt

4
varav 1 nytt

10

2021
Boendestöd enligt

1 annat skäl 2 annat skäl 3 annat skäl 4 annat skäl

3
varav 3 nya

1 verkställt

6 verkställda

6 ej verkställda

1 ej verkställda
0

SoL 4:1
Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5
eller 5:7
Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1
Avlösning i hemmet enligt
SoL 4:1
Summa beslut

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal
beslut

Antal
Antal beslut Antal beslut beslut

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

2021
Personlig assistans

Kvartal 3

2021

0

0
5

Kvartal 4

2021
0

2021

2021

2021
0

2021
0

2021

0

0

0

8 annat skäl 5 annat skäl 7 annat skäl 8 annat skäl

2021

2021

2021

0

0

0

1 verkställt

2 verkställda

7 ej verkställda

2021
0

enligt LSS 9:2
Ledsagarservice

8

enligt LSS 9:3

varav 5 nya

7

9

varav 4 nya

varav 3 nya

Kontaktperson

5

3

2

enligt LSS 9:4

varav 2 nya varav 1 nytt varav 1 nytt

Avlösarservice i hemmet

5

enligt LSS 9:5

varav 2 nya varav 1 nytt

Korttidsvistelse

0

1 tackat nej

5 ej verkställda 3 ej verkställda
2 avslutade

3

4 verkställda
4 ej verkställda
1 avslutat

1 resursbrist 3 annat skäl 3 annat skäl 2 annat skäl

2 verkställda

1 verkställt

4 annat skäl

2 ej verkställda 3 ej verkställda

1 verkställt

2 ej verkställda

2 ej verkställda

1 avslutat
4

4

3

2 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej

3 annat skäl

varav 1 nytt 1 resursbrist 2 annat skäl 3 annat skäl

4 ej verkställda 1 verkställt

3 ej verkställda

2 ej verkställda

1 avslutat

2 ej verkställda

1 avslutat

1 avslutat

0

4 verkställda

1 ej verkställt

1 ej verkställt

2 annat skäl
enligt LSS 9:6

6

1

1

0

varav 1 nytt

1 avslutat
2 tackat nej 1 tackat nej

1 tackat nej

4 annat skäl

1 ej verkställt
1 avslutat

Bostad med särskild service

1

1

1

1

1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist

1 ej verkställt

1 ej verkställt

1 ej verkställt

1 avslutat

Bostad med särskild service

10

11

9

7

1 tackat nej 6 tackat nej 7 tackat nej

2 verkställda

3 verkställda

2 verkställda

7 ej verkställda

enligt LSS 9:9

varav 2 nya varav 3 nya

Daglig verksamhet

0

0

0

0

0

0

0

29

30

25

23

29

30

25

enligt LSS 9:8
6 tackat nej

varav 1 nytt 9 resursbrist 4 resursbrist 1 resursbrist 1 reursbrist

8 ej verkställda 8 ej verkställda

7 ej verkställda

0

0

0

0

0

23

29

30

25

23

1 annat skäl 1 annat skäl
enligt LSS 9:10
Summa beslut

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 2021 och kvartal 4 2020
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal
beslut

Antal beslut Orsak

Orsak

Verkställda Verkställda

Kvartal 4

Kvartal 4

Kvartal 4

Kvartal 4

2020

Kvartal 4

2021

2020

2021

Kvartal 4

2021

2020

Kontaktfamilj och

3

kontaktperson SoL 4:1

varav 2 nya varav 9 nya

2 resursbrist 1 tackat nej

17 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet

0

0

1 ej verkställt

20

1 annat skäl 19 resursbris3 ej verkställd3 verkställda

4

SoL 4:1

4 annat skäl 0

varav 1 nytt

Summa beslut

3

24

Bistånd

Antal
beslut
Kvartal 4

3 avslutade
24

3

Antal beslut Orsak

Orsak

Verkställda Verkställda

Kvartal 4

Kvartal 4

Kvartal 4

2020

3

Kvartal 4

2021
7

2020
6 annat släl

2021

24

Kvartal 4

2020

5 annat skäl 1 avslutat

2021

Boendestöd enligt

7

SoL 4:1

varav 6 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 2 resursbrist 6 ej verkställd1 ej verkställda

6 verkställda

Kontaktperson enligt

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1 avslutat

0

1

1 annat skäl 1 annat skäl 0

1 avslutat

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

8

0

SoL 4:1
Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5
eller 5:7
Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1
Avlösning i hemmet enligt
SoL 4:1
Summa beslut

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal
beslut

Antal beslut Orsak

Orsak

Verkställda Verkställda

Kvartal 4

Kvartal 4

Kvartal 4

Kvartal 4

2020
Personlig assistans

Kvartal 4

2021

2020

2021
0

Kvartal 4

2020

0

0

0

0

Ledsagarservice

3

9

3 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt

enligt LSS 9:3

varav 1 nytt varav 3 nya

Kontaktperson

4

enligt LSS 9:4

varav 3 nya

2021
0

enligt LSS 9:2
4 verkställda

1 tackat nej 2 ej verkställd4 ej verkställda
1 avslutat

2

1 tackat nej 2 annat skäl 3 ej verkställd2 ej verkställda
1 resursbrist

1 avslutat

2 annat skäl
Avlösarservice i hemmet

1

enligt LSS 9:5
Korttidsvistelse

3

1 tackat nej 3 annat skäl 1 ej verkställt 2 ej verkställda

varav 1 nytt

1 avslutat

1

1

1 resursbrist 1 tackat nej 1 verkställt

1 ej verkställt

1

1

1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 avslutat

Bostad med särskild service

9

7

3 resursbrist 6 tackat nej 1 verkställt

enligt LSS 9:9

varav 1 nytt varav 1 nytt 4 tackat nej 1 reursbrist 8 ej verkställda

enligt LSS 9:6
Bostad med särskild service
enligt LSS 9:8
7 ej verkställda

2 annat skäl
Daglig verksamhet

0

0

0

0

0

0

19

23

19

23

19

23

enligt LSS 9:10
Summa beslut

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-22
Diarienummer

KS 2022-00050

Val av ombud till Inera ägarråd och årsstämma 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör Anders Johansson till ägarrepresentant för
Kungsbacka kommun vid Inera AB:s ägarråd den 2 maj 2022.
Kommunstyrelsen ger biträdande kommundirektör Anders Johansson, rätt att utse SKRs representant
som ombud för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s årsstämma den 16 juni 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är efter beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2017, delägare i bolaget Inera
AB. Inera AB koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och
kommuner. Inera AB ägs till största delen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Som delägare i Inera AB är Kungsbacka kommun inbjuden till ägarråd den 2 maj. Ägarrådet är Ineras
högsta beslutade organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar om bolagets strategiska inriktning
framåt. Ägarrådet fastställer även ägardirektiv, ägaröverenskommelse samt utser styrelseledamöter
inför bolagsstämman i Inera AB.
Ägarrådet kommer att ske digitalt. För att deltagaren ska vara en giltig representant för kommunen
behöver denne formellt utses till ägarrepresentant på ägarrådet.
Det som beslutas på ägarrådet ska sedan bekräftas på Ineras årsstämma som äger rum den 16 juni.
Ägarna har i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagstämman rösta helt i enlighet med de beslut och
val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar
ägarstyrningen över bolaget. SKR rekommenderar med bakgrund till det, att deltagande vid
årsstämman genomförs via ombud. Tidigare år har koncernkontroller vid SKR Företag företrätt de
ägare som så önskar vid årsstämman.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22
Inbjudan ägarråd, 2022-02-21

Kommunledningskontoret
Andrea Egerlundh
0300-834272
Kommunsekreterare

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutet skickas till
Biträdande kommundirektör Anders Johansson
Inera AB

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

2022
Datum: 2 maj 2022
Tid: 15.00 - 17.00
Plats: Ägarrådet hålls digitalt. Mer information skickas ut efter anmälan.
Sista anmälningsdag: 4 april

Anmälan

Välkommen till Ineras ägarråd
Jag vill härmed bjuda in samtliga ägare till Ineras ägarråd. Ägarrådet är Ineras
högsta beslutade organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar om bolagets
strategiska inriktning framåt. Ägarrådet ska också fastställa ägardirektiv,
ägaröverenskommelse samt utse styrelseledamöter inför bolagsstämman i
Inera. Det som beslutas på ägarrådet den 2 maj ska också sedan bekräftas på
Ineras årsstämma den 16 juni.
Sedan förra ägarrådet har Inera tillsammans med SKR genomfört länsvisa
dialogmöten där man träffat och lyssnat in landets samtliga kommuner kring
behov och önskemål av samverkan genom Inera framåt. Det gav oss en tydlig
bild av områden som pekas ut där SKR och Inera och även Ineras
systerföretag Adda kan bidra till att stödja kommunerna i
verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.
Inera utvecklar nu en samverkansstruktur tillsammans med kommunerna som
bygger på ett kommunalt programråd, expertgrupper och kundforum. Inera
bjuds också in att delta i SKRs medlemsnätverk så att befintliga mötesformer

kan nyttjas.
Vidare finns anledning att uppmärksamma att Inera och regionerna sedan förra
ägarrådet har tagit ett rejält kliv i arbetet med 1177 första linjens digitala vård.
Det är en viktig del för att kunna införa nya smarta arbetssätt och göra det
möjligt för invånare att agera i ett digitalt sammanhängande flöde i
vårdprocessen.
Jag vill även särskilt framhålla Ineras viktiga uppdrag i arbetet med Säker
digital kommunikation, SDK. Här förenas kommuner, regioner och statliga
myndigheter i en gemensam ambition att åstadkomma ett säkert, snabbt och
enkelt sätt att kommunicera digitalt. 2022-23 blir viktiga år där vi med
gemensamma krafter från kommuner och regioner, och med stöd av Inera och
SKR, kan ta ett stort steg i rätt riktning.
Väl mött på ägarrådet!

Anders Knape
Ordförande för
SKR och SKR
Företag AB

Praktisk information
Årets ägarråd sker helt digitalt och kommer att webbsändas på skr.se.
Deltagande sker via webbsändning och beslutsfattande sker genom röstning i
verktyget VoteIT. Anmälda ägarrepresentanter får ett mejl med instruktioner
om hur röstning och beslutsfattande går till.
Samtliga handlingar publiceras på SKR:s webbplats och i verktyget VoteIT
senast den 11 april. Övriga frågor ska anmälas senast den 4 april. Från den 11
april är det också möjligt att börja ställa frågor och komma med inspel inför
ägarrådet 2 maj i VoteIT.
För att en deltagare ska vara en giltig ägarrepresentant behövs
protokollsutdrag med beslut eller en ifylld blankett, se nedan. En annan
aktieägare kan fungera som ombud om ni själva inte kan medverka, använd då
samma blankett för att utse denne.
Blankett för att utse representant/ombud till ägarråd i Inera AB

Kontakt
Anmälan av övriga frågor, senast 4

Kristina Andersson

april, samt frågor kring representation

kristina.andersson@skr.se

och ombud:

08-452 77 20

Avregistrera mig från detta utskick
Powered by EditNews
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Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, Göteborgsregionens kommunalförbund, godkänd av
förbundsfullmäktige 2021-06-15.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har, som en följd av ett förslag till reviderad organisation
för GR, sett över förbundsordningen så att den ska stämma överens med de beslutade
organisationsförändringarna.
Den 15 juni 2021 godkände Göteborgsregionens förbundsfullmäktige den reviderade
förbundsordningen och skickade ut den för fastställande till sina medlemskommuner.
Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga medlemskommuner ta ställning till att
fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR.
Under hösten 2021 bad GR, medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut om reviderad
förbundsordning på grund av ett pågående mål om överklagande i förvaltningsrätten som inkom i juli
2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga avgörande i ärendet dröjer vill GR nu att ärendet ändå ska
behandlas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s planering ska ärendet
behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i förbundsfullmäktige den 14 juni
2022.
Utöver ett antal redaktionella ändringar har förbundsordningen reviderats när det gäller antalet
ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige. Likaså har skrivningen rörande förbundsstyrelsen och
hur ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsens setts över.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22
Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut om överklagade beslut vid GRs
förbundsfullmäktigesammanträde, 2021-07-16
Göteborgsregionen förbundsfullmäktige, 2021-06-15, § 100
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive protokollsutdrag från förbundsstyrelsen och förslag till
reviderad förbundsordning, 2021-05-19
Kommunledningskontoret
Andrea Egerlundh
0300-834272
Kommunsekreterare

1 (3)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Beslutet skickas till
Göteborgsregionen
Beskrivning av ärendet
Revideringen av förbundsordningen är en konsekvens av en förändring av den politiska organisationen
som GR har arbetat med att ta fram. Förslaget till förändringar godkändes av GR:s
förbundsfullmäktige den 15 juni 2021. Omorganiseringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.
Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga tolv medlemskommuner ta ställning till
och fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR innan den börjar gälla.
Under hösten 2021 bad GR, medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut om reviderad
förbundsordning på grund av en pågående överklagan i förvaltningsrätten som inkom till
förvaltningsrätten i juli 2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga avgörande i ärendet dröjer vill GR
nu att ärendet ändå ska behandlas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s
planering ska ärendet behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i
förbundsfullmäktige den 14 juni 2022.
Förändringarna i förbundsordningen är utöver ett antal redaktionella ändringar följande:
 Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda
av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans
ökat med en.
 Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska
vara minst 24, jämte minst 13 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade
valresultatet för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade
uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter.
Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska
beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas vid behov så
att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.
 § 4.3 Styrelsens beredningsgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta beredningsgrupper
knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
 Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse,
nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).
Eftersom förändringarna som föreslås i förbundsordningen är en konsekvens av den beslutade
förändringen av den politiska organisationen av GR, har kommunledningskontoret inga invändningar
mot förslaget.
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Det kan dock konstateras att förändringarna kan innebära en halvering av antalet ledamöter och
ersättare i förbundsfullmäktige för Kungsbackas del. Antalet representanter för Kungsbacka i
förbundsstyrelsen bedöms dock inte påverkas i någon större utsträckning.
Revidering av förbundsordningen innebär när det gäller stycket om förbundsstyrelsen också ett
förtydligande rörande hur ledamöter och ersättare utses, vilket är positivt.
Kommunledningskontoret ser också att det är positivt att förbundsstyrelsens arbetsgrupper byter namn
från styrgrupper till beredningsgrupper eftersom det bättre harmonierar med arbetsgruppernas uppdrag.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Anders Johansson
Biträdande kommundirektör
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Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 100. Reviderad förbundsordning för GR
Diarienummer: 2021-00096
Beslut
Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga godkänns och den
reviderade förbundsordningen sänds ut för fastställande av
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid
sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen föreliggande förslag.
Förslaget är en följd av att fullmäktige vid dagens sammanträde godkänt
förslag till reviderad politisk organisation för GR.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för GR
Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Pernilla Övermark
Ordförande
Camilla Widman
Justerare
Kristian Vramsten
Justerare

Justeras:
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Förbundsfullmäktige– ärende 13
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096
Datum: åååå-mm-dd

Reviderad förbundsordning för
GR
Förslag till beslut
Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad
organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag
till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade
förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en
följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att
förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.
Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar
gjorts i förbundsordningen:
•

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i
förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången
av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en
ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet
ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses
av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en.

•

Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns
Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13
ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet
för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den
jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska
beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från
varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats
som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas
vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör
cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.

•

§ 4.3 Styrelsens beredningsgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt
sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som
beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

•

Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas
vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och
beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).
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Förbundsfullmäktige ärende 13
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för GR

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Medlemskommunerna
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 283. Reviderad förbundsordning för GR
Diarienummer: 2021-00096
Beslut
Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad
organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag
till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade
förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid
sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag till
reviderad förbundsordning för GR. Föreliggande reviderade förslag är en följd
av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att
förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för GR
Skickas till
Medlemskommunerna
Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsordning
Gäller fr.o.m. 2020-02-122021-xx-xx
Göteborgsregionens
kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2020-02-12
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Förbundsordning
1§ Benämning och säte
Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad.

2§ Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund
med förbundsfullmäktige.
Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma
intressebevakning i Göteborgsregionen.
Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner.
Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals
kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också
kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation (VästKom).

3§ Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen,
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att
stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att
skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt
hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Förbundet har till uppgift att:
• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring
kompetensförsörjning.
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar
avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
• Verka för regionala verksamheters finansiering.
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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Förbundet har två funktioner:
1. Förbundet är myndighetsutövande inom:
• Utbildning
– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen
samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan
medlemskommunerna emellan.
– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande
samverkansavtal.
– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet
samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för
gällande skollag och förordning.
2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:
• Arbetsmarknad
• Miljö och samhällsbyggnad
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå
• Utbildning
• Näringsliv
Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden.

4§ Organisation och befogenheter
§ 4.1 Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige.
Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter
utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner
tillsammans ökat med en.
Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val
av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda
förbundsfullmäktige.

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd
I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse
I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att:
• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd
inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas
på ett rationellt och ekonomiskt sätt.
• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.
• Ta upp lån och teckna borgen för lån.
• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och
förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska
vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet
för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas
styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun
(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka
hälften
11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta
utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner.

Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott.
Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som
arbetsutskottet kan besluta i omnämns.
I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till
gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och
med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och
revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §).

formaterade: Färgöverstrykning

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper
beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde.
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).

§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild
angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.
Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets
ändamål enligt § 3.
Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3.
Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i andra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer.
Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens
verksamhet.

§ 4.5 Förbundssekretariat
Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets
administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör
som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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§ 4.6 Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens
sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla.
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i
förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och
verksamhet.
Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid
sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är
ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och
40 §§ KL.

6§ Finansiering
§ 6.1 Lån och borgen
Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av
förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy.

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader
Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet
vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas.
Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt
§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det
skapar mervärde för medlemskommunerna.

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för
beräkning av medlemmarnas andelar.

§ 6.4 Budgetprocess
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet
nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver.
Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa
förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samtidigt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om
årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna.

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.
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7§ Revision
§ 7.1 Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet.
Revisorer utses för en period om fyra år.

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om
granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

8§ Tvister
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra
sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder
överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla
skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av
skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse.

9§ Utträde
En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen.
Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden
ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år.
Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny
förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation
vid uppsägningstidens utgång

10§ Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt
att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet
samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen
förbundet omedelbart träda i likvidation.
Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen
verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.
Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som
föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna
om kallelse på okända borgenärer.

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
7

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2020-02-12
7

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-25
Diarienummer

KS 2022-00195

Svar på Göteborgsregionens remiss över samrådsunderlag inför budget för
Göteborgsregionen 2023

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2023 för Göteborgsregionens
kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande
år. Nivån på årsavgiften föreslås vara oförändrad till 2023 och uppgår då till 72,64 kronor per
invånare. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 6 193 000 kronor under 2023. Avgiften
ryms inom nuvarande budgetram.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-25
Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-02-11, § 340
Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2023, 2022-01-04
Beslutet skickas till
Göteborgsregionens kommunalförbund
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Kommunledningskontoret
Malin Larsson
0734-344265
Controller

1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2022-02-11
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 340. Samrådsunderlag inför budget för GR 2023
Diarienummer: 2022-00007
Beslut
Föreliggande samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med
hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för
nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför
rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR
tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och
förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av
2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i
förbundsfullmäktige 13 december.
Beslutsunderlag
•

Rambudget 2023 (bilaga)

•

Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk)

•

Plan och detaljbudget 2022 (länk)

Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande

Marina Johansson
Justerare

Justeras:

1 (1)

Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007
Datum: åååå-mm-dd

Samrådsunderlag inför budget
för GR 2023
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till
medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för
nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför
rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR
tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och
förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av
2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i
förbundsfullmäktige 13 december.

Beslutsunderlag
•

Rambudget 2023 (bilaga)

•

Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk)

•

Plan och detaljbudget 2022 (länk)

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund
Beslut om reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med
beredning av samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till
samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för
kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent.
Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-27 fattades beslut om ett antal
åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift
medlemskommunerna med 3 mkr. Förslaget om att reducera årsavgiften från
75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med verksamhetsåret
2022 och åren därefter arbetades in i rambudget inför 2022 som efter samråd
med medlemskommunerna godkändes av förbundsfullmäktige 2021-09-14.

Budget 2023
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Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007

Förbundsdirektören fick samtidigt ett uppdrag att utreda kring en eventuell
frysning av årsavgiften mellan åren 2022 och 2023.
Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund
finansiellt inte fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller
ett kommunalt bolag. Förbundet är mer att jämföras med en
utvecklingsorganisation i en större koncern. Årsavgiften har ett högt värde som
bekräftelse på den överenskommelse som fattats mellan kommunerna trots att
den utgör en mindre del av förbundets omsättning. Årsavgiften används också
för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån storstadsregionens
intressen. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom
olika områden, vilket konstaterades i samband med utredningen av
konsekvenserna av minskad årsavgift inför samråd 2022.
Beslut om sänkning av årsavgiften togs mitt i pandemin, och detsamma gäller
frågan om att eventuellt frysa årsavgiften från och med år 2023. Pandemin har
inneburit ekonomiska påfrestningar för förbundet och resulterat i en rad
anpassningar och prioriteringar i verksamheten. Kopplat till det politiska
arbetet har förbundet haft flera pandemirelaterade överklaganden av beslut till
förvaltningsrätten vilket krävt merkostnader i form av bland annat juridiskt
stöd, arbetstid sant extra sammanträde i förbundsfullmäktige. Pandemin
kvarstår även under 2022 vilket medför fortsatta ekonomiska utmaningar för
förbundet.
Befolkningstillväxten i Göteborgsregionen är enligt SCB nere på historiskt
låga tal under perioden 2022-2024. Det innebär att uppräkningen av
årsavgiften beräknas ligga runt 0,5-0,75 procent. Det utgör redan idag en
ekonomisk utmaning som förbundet har att hantera kopplat till
lönerevisionerna och övrig prisutveckling.
Förslaget är därför att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa
invånarantalet i respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet
med den sedan tidigare beslutade sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64
kr/invånare.

Strategisk inriktning
Till föreliggande rambudget 2023 bifogas strategisk inriktning för GR 2020–
2023 som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har
gjort i detta dokument, utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en
flerårig strategisk inriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag,
förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på
uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att den strategiska inriktningen
ligger till grund för den årliga planen, där utmaningarna konkretiseras i form
av fokusområden för uppföljning. I sista steget i styrkedjan följs planen upp i
delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt budgetår.
Genom att den strategiska inriktningen 2020–2023 nu på nytt översänds till
medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga

Budget 2023
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Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007

rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta
arbete med att möta utmaningarna under strategins sista år 2023.
Under 2022 inleds även det viktiga arbetet med att ta fram nästa strategiska
inriktning för GR.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Bo Andersson
Ekonomichef

Skickas till
Medlemskommunerna

Budget 2023
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Rambudget 2023

EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2022–2023
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023.
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med
styrningen av verksamheten.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2021 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen
till 1 056 394 vilket är en ökning med 6 802 invånare jämfört med 31/12 2020.
Den definitiva årsavgiften för 2023 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2021 och angiven
årsavgift för 2023 i detta underlag ska därför ses som preliminär.
Årsavgiften beräknas utgöra cirka 18 procent av GR:s beräknade omsättning 2023.
Resterande del av omsättningen (82 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU,
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2022 SAMT PROGNOS 2023, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.
GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive
verksamhetsår.
GR har beslutat om en budget 2021 på +750 tkr efter två år där satsningar gjorts på gymnasie
antagningens IT-system samt utveckling av GR:s externa hemsida.
GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid
grund att stå på även efter de beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2020
samt 2021.
Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat
resultat för fastställd budget 2022 samt prognos 2023.
Resultatbudget 2022–2023, tkr.

RESULTATBUDGET GR (TKR)
Verksamhetens intäkter
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Inkomstskatt
Årets resultat

Budget 2022
419 759
48 659
27 583
-416 817
-2 842
100
100
650
750
750
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GR

Budget 2023
432 352
49 051
27 685
-428 602
-4 000
-250
-250
1 000
750
750

BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen
på kort och lång sikt.
Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.
Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning
arna.

Medlemskommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en ordinarie
verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av årsavgiften. Un
gefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor per
invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.
Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen
samma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsfullmäktige beslutade om sänkning av årsavgiften
med 2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2023 blir då oförändrad från år 2022, dvs.
72,64 kr/invånare.
Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2022 tillsammans med förslag 2023 efter
reduktion framgår av tabell nedan.
Årsavgiftens fördelning per kommun 2022
samt förslag 2023, (tkr)

Balansbudget 2022–2023, tkr.

BALANSBUDGET
TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
III: Finansiella anläggningstillgångar

GR
Budget
2022-12-31
20 870
1 336
804
18 730

Budget
2023-12-31
26 500
6 500
1 000
19 000

B. Bidrag till infrastruktur

-

-

C. Omsättningstillgångar
I. Förråd mm
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar

229 560
18 393
45 622
-

274 145
19 437
55 109
-

IV. Kassa & Bank
S:A TILLGÅNGAR

165 545
250 430

199 599
300 645

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital
47 077
I. Årets resultat
750
II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital
46 327
B. Avsättningar

47 827
750
47 077

-

-

C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder

203 353
203 353

252 818
252 818

S:A EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR & SKULDER

250 430

300 645

Soliditet
Likviditet (kassalikv)

18,8%
112,9%

15,9%
100,8%
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ÅRSAVGIFT
Kommun

2022

2023

Ale

2 315

2 336

Alingsås

3 022

3 035

Göteborg

42 353

42 598

Härryda

2 778

2 811

Kungsbacka

6 169

6 193

Kungälv

3 418

3 485

Lerum

3 125

3 151

Lilla Edet

1 037

1 053

Mölndal

5 078

5 082

Partille

2 870

2 877

Stenungsund

1 964

1 988

Tjörn

1 173

1 186

Öckerö

940

942

Summa

76 242

76 737

GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen.
Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån
antalet kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2023 uppgår till 76 736 tkr. Av den
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 36 procent eller 26,15 kronor per kommuninvånare
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.
Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad.
Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med
Göteborgsregionens medlemskommuner.
Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg &
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige.
Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.
Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och
forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.
Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna
kommunernas intressen på en regional nivå.
Tabell: Transfereringar 2022 och förslag 2023, (tkr)

TRANSFERERINGAR
Organisation

BRG
Göteborg & Co
Urban Futures
Västkom
Västkuststiftelsen
Totalt

Budget 2022
20 000
1 100
400
1 975
3 988
28 556

Budget 2023
20 000
1 100
400
1 975
4 108
27 583

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-24
Diarienummer

KS 2021-00683

Försäljning av fastigheten Duvehed 2:55, inom Duveheds verksamhetsområde

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal mellan kommunen och Kungtech Väst AB,
genom vilket kommunen överlåter fastigheten Duvehed 2:55, mot en köpeskilling på 8 715 000
kronor, undertecknat av bolaget 2022-03-01.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet och övriga i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
BG Fix AB är ett företag inom byggsäkerhetsbranschen. Företaget expanderar och har behov av nya
större lokaler i Göteborgsområdet och har därför för avsikt att bedriva sin verksamhet i en ny större
byggnad inom Duveheds verksamhetsområde.
BG Fix AB genomför projektet genom sitt moderbolag Kungsteknik AB, som kommer att uppföra den
nya byggnaden och äga den genom fastighetsbolaget Kungtech Väst AB.
Köpeavtalet reglerar överlåtelse av fastigheten Duvehed 2:55. Köparen förbinder sig att söka bygglov
inom sex månader samt att påbörja byggnationen inom sex månader från det att bygglov meddelats.
Äganderätten till fastigheten övergår när arbete med bottenplattan påbörjats och köpeskillingen betalts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-24
Köpeavtal inkl. bilagor 1-4, undertecknat av Kungtech Väst AB, 2022-03-01
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Kungtech Väst AB

Samhällsbyggnadskontoret
Johan Gerremo
0300-834076
Verksamhetschef

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Beskrivning av ärendet
BG Fix AB är ett företag inom byggsäkerhetsbranschen och bedriver sin verksamhet främst i Sverige
och Danmark. Företaget är en av Skandinaviens ledande leverantörer och installatörer av byggstängsel,
byggstaket, grindar och områdesskydd. BG Fix AB som i dag har 10 anställda expanderar och har
behov av nya större lokaler i Göteborgsområdet. Företaget önskar behålla verksamheten i Kungsbacka
och har därför för avsikt att uppföra en ny byggnad på mark inom Duveheds verksamhetsområde.
Expansionen och nya större lokaler kommer att leda till en effektivisering av verksamheten. Det skapar
också en möjlighet för företaget att på sikt även nyanställa personal, vilket ger fler arbetstillfällen i
Kungsbacka.
BG Fix AB genomför projektet genom sitt moderbolag Kungsteknik AB, som kommer att uppföra den
nya byggnaden och äga den genom fastighetsbolaget Kungtech Väst AB. Ambitionen är att få den nya
byggnaden på plats så snart som möjligt. Den blivande fastighetens areal är cirka 13 000 kvadratmeter
och köpeskillingen för fastigheten är 8 715 000 kronor. Köpeskillingen är beräknad utifrån en
värdering som utförts av en auktoriserad fastighetsvärderare

Fastighetsdata:

Fastighet:

Duvehed 2:55

Fastighetens areal:

ca 13 000 kvm

Adress:

Duvehed verksamhetsområde, Fjärås stationssamhälle

Planförhållanden:

Detaljplan för verksamheter, Duvehed 2:14 i Fjärås (FJP29)

Köpare:

Kungtech Väst AB

Intäkter mark:

8 715 000 (ca 665 kr/kvm)

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör
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