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KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE  
 

Tid: Tisdag den 14 mars 2017, kl. 09.15-10.30.  

Plats: GR Konferens, Anders Personsgatan 8, Göteborg. Lokal Trean. Hitta hit. 

Agenda: 

1. Mötet öppnas 
2. Val av justerande. 
3. Ärenden till dagens möte med BHU kl. 10.30. Se särskild kallelse. 
4. Rapport om läget kring överläggningar om naturbruksavtalet. 
5. Årsbokslut 2016 för VästKom.  

Handlingar: 
Tjänsteutlåtande 
Årsbokslut 2016 
Granskningsrapport från EY. 

6. Skatteverkets beslut om omprövning av VästKoms deklarationer för åren 2010 - 
2014. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande 

7.  Belopp 2017 för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande 

8. Avsiktsförklaring med VGR om samarbetet kring Framtidens Vårdinformationsmiljö, 
FVM. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande 

http://www.vastkom.se/
http://www.grkom.se/omwebbplatsensokkontakt/kontaktagr/hittatillgrvagbeskrivning.4.5b5dee3814fb4658a797fe5b.html
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Förslag till avsiktsförklaring 
9. Information. Regeringen har tillsatt en kommitté (Dir. 2017:13) som ska ta fram en 

strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullfölja sina uppgifter mot 
medborgarna. I uppdraget ingår bl.a. att utreda förutsättningarna för att ge 
kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan. Denna del av uppdraget 
ska redovisas den 1 oktober 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas den 15 oktober 
2019. 
Handlingar: 
Pressmeddelande från Regeringskansliet. 

10. Övriga frågor. 
11. Nästa styrelsemöte är den 23 maj 2017. 
12. Avslutning 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ulf Olsson  /Thomas Jungbeck 

http://www.vastkom.se/
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Ärende 5 

Årsbokslut 2016 för VästKom 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

VästKoms styrelse beslutar att godkänna Årsbokslut 2016 för VästKom samt att överlämna 
bokslutet till revisorerna och föreningsstämman för behandling. 

 

Ärendet: 

Kansliet har i sedvanlig ordning tillsammans med ekonomifunktionen på Gryning upprättat 
ett årsbokslut för verksamhetsåret 2016. Bokslutsarbetet har följts av våra revisorer på EY 
som också har upprättat en granskningsrapport vilken finns i handlingarna. 

Revisorernas formella Revisionsrapport upprättas efter styrelsens godkännande av 
bokslutet. 

Årsbokslutet redovisar de viktigaste händelserna under året för de olika verksamheterna. 
Rent ekonomiskt redovisar VästKom ett överskott på basverksamheten med 13 912 kr vilket 
föreslås föras över i ny räkning. Verksamheter/projekt som finansieras med statsbidrag och 
kommunbidrag har i likhet med tidigare år balanserats (nollats) vid årsskiftet och förts över 
till 2017.  

 

Thomas Jungbeck 

 

PS. De närvarande styrelseledamöterna ska underteckna originaldokumentet. 

 

http://www.vastkom.se/
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Förvaltningsberättelse 2016 

VästKom är en ideell förening som har bildats av de fyra kommunalförbunden i Västra 

Götaland; Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, 

Göteborgsregionens kommunalförbund samt Skaraborgs Kommunalförbund. 

Kommunalförbunden har tillsammans länets alla 49 kommuner som medlemmar. 

 

Styrning och ledning 

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ och sammanträder en gång var 

fjärde år - året efter det varit allmänna val. Det innebär att styrelsen väljs för en hel 

mandatperiod vid stämman. En föreningsstämma genomfördes den 28 april 2015. Nästa 

gång föreningsstämma hålls blir således våren 2019.  

VästKom har en styrelse med 16 ledamöter där varje kommunalförbund har utsett fyra 

ledamöter vardera. De 16 ledamöterna utgör också kommunalförbundens ledamöter i det 

med Västra Götalandsregionen gemensamma samverkansorganet BHU, Beredningen för 

Hållbar Utveckling.  

Styrelsen har under 2016 haft sju styrelsemöten. Dessa har tidsmässigt koordinerats med 

de sammanträden som BHU har vilket har inneburit en stor effektivisering samt gett en bra 

möjlighet för kommunföreträdarna att förbereda sig i de viktiga regionutvecklings-

frågorna. 

 

Kort om verksamhetsområdet Välfärd 

VästKoms uppdrag inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård innebär att ge 

kvalificerat stöd för utveckling och utgöra en arena för samverkan i länet. VästKoms 

uppdrag utgår från att de fyra kommunalförbunden är överens om att det är en uppgift på 

länsnivå som berör samtliga 49 kommuner i länet (VGK). Kommunalförbundens 

handläggare för vård-, omsorg- och sociala frågor har ett centralt inflytande på VästKoms 

uppdrag inom verksamhetsområdet. 

 

VästKom uppdrag innebär också bevakning och omvärldsorientering av utvecklingen inom 

verksamhetsområdet, både regionalt, nationellt och internationellt. VästKom är en proaktiv 

och kreativ mötesplats och nätverksskapare för god kommunal samverkan och utveckling. 

Många av VästKoms utvecklingsuppdrag drivs tillsammans med bland annat Västra 

Götalandsregionen (VGR) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Viktiga händelser under året 
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Samverkan med VGR inom området hälso-och sjukvård och 
socialtjänst  
Samverkan mellan kommunerna och VGR på regional nivå har under året skett inom en 

mängd olika frågor och det finns en ömsesidig vilja till en såväl breddad som fördjupad 

samverkan. Detta visar sig inte minst i det nya Hälso – och sjukvårdsavtalet som är ett 

framåtsyftande avtal som lyfter fram att det är individens behov, inflytande och 

självbestämmande som alltid ska vara utgångspunkten för hälso- och sjukvården. 

Utvärderingen av avtalet inom hjälpmedelsområdet visar att det samarbetet är 

framgångsrikt såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Även inom andra områden, som till 

exempel kunskapsstyrning och läkemedel, pågår det ett gemensamt utvecklingsarbete. För 

att kunna bibehålla och utveckla det goda samarbete som finns kommer det att krävas ett 

fortsatt stort engagemang från VästKom. I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer 

kommunalförbunden och särskilt socialhandläggargruppen att ha en strategiskt viktig roll.  

Framtagande av nytt Hälso-och sjukvårdsavtal  
Under året har ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal för Västra Götaland tagits fram. Avtalet 

reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och VGR enligt 

lagen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar. Framtagandet har skett i en bred 

organiserad samverkan på såväl på tjänstemanna- som politisk nivå. Avtalet är giltigt från 

den 1 april 2017 till den 30 december 2020. Som ett underavtal till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet har en Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, tagits fram. I november ställde sig Det politiska Samrådsorganet, 

SRO, bakom förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt underavtal och i december 

ställde sig VästKoms styrelse bakom förslaget. 

Statliga överenskommelser mellan regeringen och SKL 
SKL och regeringen träffade en överenskommelse som innebar att medel avsattes till ett 
arbete kring en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten(EBP). 
Överenskommelsen syftade främst till att stärka de regionala samverkans- och 
stödstrukturerna inför överenskommelsens avslut efter 2016.  
 

Kunskapsstyrning 
Med avstamp i den nationella överenskommelsen (EBP) har VGR och VästKom 
undertecknat en avsiktsförklaring för perioden 2016 - 2018. Avsiktsförklaringen avser 
insatser för kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälso-och sjukvård när VGR och 
kommunerna möter målgrupper gemensamt. Utifrån den gemensamma 
avsiktsförklaringen har ett arbete påbörjats hur vi i länet tar oss an och arbetar med 
nationella riktlinjer.  

Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området 

psykisk hälsa 2016 
Överenskommelsen, Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016, mellan 

regeringen och SKL, har som syfte att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god 
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kvalitet samt att förebygga och motverka psykisk ohälsa. Under våren 2016 fattade LiSA-

gruppen beslut om att VGR och kommunkollektivet skulle samarbeta i framtagandet av en 

analys- och handlingsplan för psykisk hälsa i länet. Med hjälp av statliga medel 

samfinansierade kommunerna en länsresurs till stöd för arbetet som även fortsätter under 

2017 och 2018.  

Överenskommelsen psykisk hälsa innehåller även en satsning på ungdomsmottagningar.  

Medel tillfördes landsting och kommuner gemensamt och en partsgemensam grupp har 

arbetat med samordning och förslag till fördelning av statsbidragen. Enligt beslut i LiSA-

gruppen fördelades medel till ungdomsmottagningarna för bl.a. ökad tillgänglighet, 

bemanning och utökad samverkan. Satsningarna på ungdomsmottagningarna fortsätter 

under 2017. 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 
I Västra Götaland finns ett Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Avtalet 

är tecknat mellan länets 49 kommuner och VGR för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30. 

Under hösten 2016 har en utvärdering av samarbetet genomförts. Utvärderingen visar att 

samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Mot 

bakgrund av ovanstående gav det politiska Samrådsorganet Ledningsrådet för hjälpmedel i 

uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt samarbetsavtal, för beslut under våren 2017.  

Samarbete inför ny lagstiftning om trygg och effektiv utskrivning 
Enligt lagförslaget Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård ska den nya 

lagen träda i kraft den 1 januari 2018. Ledning i Samverkan, LiSA, tillsatte under våren 2016 

en partsgemensam, strategisk beredningsgrupp. Uppdrag var att utreda och lämna förslag 

på införandet av en trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt ett 

förslag på en överenskommelse med gemensamma riktlinjer.  

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG 

Det politiska Samrådsorganet beslutade under hösten att den partsgemensamma gruppen 

Ledning i samverkan, LiSA, avvecklas och Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, inrättas. 

Den nya strukturen för samverkan baseras på den vårdsamverkan som finns i våra 

delregioner och gäller från och med den 1 januari 2017. Syftet med den nya strukturen är att 

stärka och öka delaktigheten i länsprocesserna samt stödja och underlätta delregional/lokal 

samverkan. Ledamöterna i VVG utses av de delregionala vårdsamverkansgrupperna. 

Läkemedelsnära produkter - nytt samarbetsavtal  
Under hösten 2016 påbörjades en översyn av nuvarande samarbetsavtal för distribution av 

produkter inom inkontinens- och nutritionsområdet. Arbetet sker i en partsgemensam 

grupp och förslaget till nytt avtal tas fram och presenteras under våren 2017. 

Verksamhetsutveckling med stöd av IT 
Inom området verksamhetsutveckling med stöd av IT har VästKom varit samverkansorgan 

vid dialog med SKL, VGR, med flera sedan 2008. VästKom agerar även sammanhållande 
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utvecklingsaktör för länets kommuner. Under 2016 finansierades två eSamordnare på varje 

kommunalförbund tillsammans med en länssamordnare på VästKom. eSamordnarna 

arbetar på uppdrag av den länsgemensamma styrgruppen ”Strategiska styrgruppen för 

verksamhetsutveckling med stöd av IT” (SSVIT). Organisationen finansieras med ett 

kommunbidrag motsvarande 6 kronor per innevånare.  

Samverkansorganisationen bygger på kommunalförbundens nätverk med 

kommunrepresentanter. SSVIT och beredningsgruppen ALVG (arkitekturledningsgruppen) 

bemannas med delregionalt utsedda företrädare (kommunchefer och IT-strateger/chefer). 

Kommunerna i Västra Götaland (VGK) och Västra Götalandsregionen (VGR) har i dagsläget 

ett antal gemensamma tekniska lösningar. Dessa förvaltas genom den gemensamma 

”GITS-funktionen”. Till de tekniska lösningarna finns ett antal utredningar och 

samverkansfrågor som hanteras i den gemensamma styrgruppen SITIV (Styrgrupp IT i 

Väst). Kommunernas representanter i SITIV består av företrädare från kommunernas egen 

styrgrupp, SSVIT. 

Viktiga händelser under året.   

• Medvetenheten av digitaliseringsfrågornas betydelse har ökat. Ett stort intresse 
finns på de utbildningar och konferenser VästKom erbjuder. Aktiviteterna har varit 
välbesökta och haft gott betyg i uppföljningar. 

• Styrelsen har via kommunalförbunden rekommenderat kommunerna att anta en 
handlingsplan för ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet”.  

• Vägledningar har getts till kommunerna kring mobilitet, standardisering av 
välfärdsteknik samt kravspecifikation för digitala signeringslistor.  

• Samarbetet med VGR fungerar väl, exempelvis genom att:  
o Kommunerna har fått ökade möjligheter till distansmöten, istället för fysiska 

möten, vid samordnad vårdplanering.  
o Kommunala utgivningskontor har etablerats och därmed ökat 

tillgängligheten för de så kallade SITHS-korten (en tjänstelegitimation för 
inloggning i exempelvis nationella e-tjänster) 

o En strukturerad dialog har etablerats för programmet framtidens 
vårdinformationsmiljö – FVM. Kommunernas kompetens och behov 
efterfrågas för att ge möjlighet till informationsdelning. 21 kommuner valde 
att via en option delta i upphandlingen av ett nytt kärnsystem hos VGR. 

o VästKom deltar i det nyetablerade digitaliseringsrådet som arbetar med att 
genomföra VGR:s Digitala Agenda. 

• Nationellt deltar VästKom på SKL:s arenor för digitaliseringsfrågor, både som 
kravställare och pådrivare i digitaliseringsfrågor. 
 

Den treåriga digitaliseringssatsning som VästKoms styrelse beslutade i juni 2015, med ett 

större delregionalt fokus, påbörjades 2016. Satsningen har gett förutsättningar för följande 

delregionala aktiviteter: 

 

Boråsregionen Sjuhärad 

Kommunturné - dialog i medlemskommunernas ledningsgrupp kring digitalisering. 

Reviderad e-handlingsplan med sju stycken fokusområden: e-arkiv, informationssäkerhet, 
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e-tjänster, nationella självvärderings och klassificeringsverktyg, utbildning inom e-området, 

distansmöten och mobilt arbetssätt med stöd av IT.  

Etablering av ett e-kontor gjordes 2016 och som arbetar med  e-handlingsplanens 

fokusområden.  

 

 

Fyrbodal 

I Fyrbodal drivs det delregionala arbetet genom ”TUV” - Trollhättan, Uddevalla och 

Vänersborg. Uddevalla har drivit ett intensivt arbete för gemensam upphandling av e-arkiv 

för 14 kommuner. Förslag till organisation och aktiviteter för ett breddinförande är 

framtaget. Trollhättan har drivit område e-förvaltning där kompetensutveckling inom 

processmodellering har genomförts. En samverkansmodell samt metodik för framtagande 

av gemensamma digitala processer har etablerats tillsammans med gemensam tjänst för 

synpunktshantering för tre kommuner. Vänersborg arbetar med att ta fram förutsättningar 

för att utveckla ”hela kedjan” för införande av välfärdsteknik. 

 

Göteborgsregionen 

GR har drivit arbetet med en nationell digital samverkansplattform som heter Dela Digitalt. 

Lansering skedde i november 2016. Snabbt fanns över 1500 användare registrerade.  

En tvärfunktionell grupp för digitalisering har etablerats på kommunövergripande nivå. 

Utbildningar för säkra IT-avtal har genomförts. En turné genomfördes hos kommunerna i 

syfte att skapa en tydlig dialog mellan kommunen och kommunalförbundet. Samarbete har 

etablerats med ”All-age hub”; ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter för 

välfärdsteknologi. Ett gemensamt arbete kring digital jour har påbörjats. Ett samarbete 

med IT-universitetet har också startats upp. 

 

Skaraborg 

E-råd Skaraborg har på uppdrag av kommuncheferna tagit fram tre behovsområden som 

den delregionala e-samordnaren i Skaraborg ska arbeta med2016-2018. Kommuncheferna 

beslutade därefter om insatser på tre olika områden inom digitalisering samt på tre nivåer 

som arbetet ska bedrivas inom. Dessa är: Informationssäkerhet, operativ nivå. Kommunal 

innovation, taktisk nivå. Digitalisera Skaraborg, strategisk nivå. Arbetet har exempelvis 

resulterat i ett Vinnovafinansierat projekt, Skaraborgs innovationssluss, kulturrevolution 

med digitalisering. Projektet löper under tre år med start 2017. Samtliga Skaraborgs 15 

kommuner deltar i projektet. Samarbete har etablerats med ” Skaraborgs hälsotekniska 

centrum”, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter för välfärdsteknologi. 

 

Kommande utmaningar 
Kommunikation och delaktighet 

• I de satsningar som görs finns stort behov av dialog mellan sakkunniga och 
befattningshavare. Att dialog förs internt inom varje organisation är en förutsättning 
för framgång. Under 2017 behöver dessa förutsättningar för lokal dialog förstärkas. 

https://samarbete.sharepoint.com/sites/skaraborg/samverkan/digitalisering/kommunalinnovationiskaraborg/Delade%20dokument/Skaraborgs%20innovationssluss,%20kulturrevolution%20med%20digitalisering%20-%20projektbeskrivning.pdf
https://samarbete.sharepoint.com/sites/skaraborg/samverkan/digitalisering/kommunalinnovationiskaraborg/Delade%20dokument/Skaraborgs%20innovationssluss,%20kulturrevolution%20med%20digitalisering%20-%20projektbeskrivning.pdf
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• VästKoms hemsida används som primär kommunikationskanal. För att skapa 
ytterligare närvaro, förståelse och delaktighet behöver informationen i än högre 
grad målgruppsanpassas. 

• Medverka till att tillgodose kommunernas behov när de tagit beslut på 
handlingsplan för ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet”, TSDih. 

 

 

Samarbetet med VGR 

• Kommunerna har genom VästKom ett strukturerat samarbete med VGR. 
Samarbetet fungerar väl i de områden som vi gemensamt överenskommit. Under 
2017 tas en handlingsplan fram för det gemensamma digitaliseringsarbetet. Det är 
av stor vikt att vi tillsammans kan driva digitaliseringsutvecklingen vidare i länet.  

• VGR har flera verksamhetsprojekt som berör kommunerna samt digitaliserings-
frågan. Som exempel kan nämnas FVM - Framtidens Vårdinformationsmiljö samt 
”Omställningsprogrammet” (Den nära vården, Den koncentrerade vården samt 
Digitalisering av vården). Det är viktigt att kommunerna görs delaktiga i arbetet via 
våra etablerade samverkansgrupper och att arbetet utgår från individen och inte 
från organisationernas egna intressen. 

 

Regional utveckling 

Under 2012 beslutade VästKoms styrelse att kommunalförbundens gemensamma arbete 

med regionala utvecklingsfrågor skall samordnas i VästKom. I de fall som kommunal-

förbunden ser ett behov av samordning ska detta ske inom VästKom. Det kan handla om 

transportinfrastruktur, tillväxtfrågor, kompetensförsörjning, gemensamma bolagsfrågor 

m.m.  

Under 2016 har det gemensamma avtalet kring naturbruksutbildning i VG fortsatt varit 

föremål för mycket diskussioner. Nuvarande avtal löper till och med 2018. VGR beslutade 

som bekant under hösten 2015 att lägga ner tre av de skolor de driver i VG. Detta har 

inneburit att flera kommuner har ifrågasatt värdet av att ha ett samarbetsavtal med VGR. 

På två av de tre skolor som läggs ner kommer friskolor med naturbruksprogram att etablera 

sig. Detta kommer att innebära en kostnadsökning för kommuner som har elever på dessa 

skolor. Frågorna kring samarbetet med VGR inom naturbruksutbildningarna måste lösas 

under 2017. 

VästKom har också medverkat i arbetet med att se över styrdokumenten i de gemensamma 

bolagen Mediapoolen och Gryning Vård AB. Under 2016 befästes dessa genom 

bolagsstämmor i de båda bolagen. För övrigt har inga specifika frågor inom området 

regional utveckling formellt hanterats av VästKom. Dock sker en beredning av dessa frågor 

inför styrelsemöten samt BHU genom den s.k. Västgruppen där VästKom medverkar.  

Administration 
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VästKom köper sina administrativa tjänster av Gryning Vård AB vilket fungerar bra. Avtalet 

omfattar både ekonomi- och personaladministrativa tjänster.  

Personal 

VästKom har under året haft i genomsnitt tre tillsvidareanställda årsarbetare, två män och 

en kvinna. Till detta kommer en visstidsanställd man. 

 

Ekonomiskt resultat 

VästKom redovisar ett överskott på basverksamheten med 13 912 kr vilket föreslås föras 

över i ny räkning. Verksamheter/projekt som finansieras med statsbidrag och 

kommunbidrag har i likhet med tidigare år balanserats (”nollats”) vid årsskiftet och förts 

över till 2017. 

 

 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat Totalt 

Ingående balans 2016-01-01 2 396 704 37 532 2 434 236 

Omföring resultat föregående år 37 532 -37 532 0 

Årets resultat   13 912 13 912 

Utgående balans 2016-12-31 2 434 236 13 912 2 448 148 

 

 

Resultatdisposition  

  

Förslag till disposition av överskott  

  

Till Föreningsstämmans förfogande   

Balanserat resultat 2 434 236 

Årets resultat 13 912 

 2 448 148 

  

Disponeras så att:  
i ny räkning överföres 2 448 148 

 

 

 

 

======================================================================= 

  



9 

 

VästKom  

Org nr 858501-2084  

Västsvenska kommunförbundens samorganisation    

     

Resultaträkning Not 2016  2015 

     

     

Preliminära medlemsavgifter  3 292 306  3 260 868 

Justerade medlemsavgifter  0  -88 109 

Övriga intäkter  13 659 326  14 989 055 

Verksamhetens intäkter  16 951 632  18 161 814 

     

     

Personalkostnader 2, 3 -4 324 166  -4 125 738 

Övriga externa kostnader 4 -12 608 068  -14 027 748 

Avskrivningar  -8 327  -8 327 

Verksamhetens kostnader  -16 940 562  -18 161 814 

     

     

Verksamhetens rörelseresultat  11 070  0 

     

     

Ränteintäkter  2 842  37 581 

Räntekostnader  0  -49 

Resultat efter finansiella poster  13 912  37 532 

     

Årets resultat  13 912  37 532 
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VästKom 

Org nr 858501-2084     

Västsvenska kommunförbundens samorganisation    

     

Balansräkning Not 2016-12-31  2015-12-31 

     

Tillgångar     

     

Anläggningstillgångar     

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 5 17 362  25 689 

     

Summa anläggningstillgångar  17 362  25 689 

     

Omsättningstillgångar     

     

Kortfristiga fordringar     

Övriga kortfristiga fordringar  744 472  3 248 525 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 175 500  1 271 335 

     

Kassa och bank  31 021 255  28 174 636 

     

Summa omsättningstillgångar  31 941 227  32 694 496 

     

Summa tillgångar  31 958 589  32 720 185 

     

Eget kapital och skulder     

     

Eget kapital     

Balanserat resultat  2 434 236  2 396 704 

Årets resultat  13 912  37 532 

Summa eget kapital  2 448 148  2 434 236 

     

Obeskattade reserver 6 268 100  268 100 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  667 932  844 428 

Övriga kortfristiga skulder  28 533 451  29 065 311 

Skuld till medlemmarna  0  88 109 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 958  20 000 

     

Summa kortfristiga skulder  29 242 341  30 017 849 

     

Summa eget kapital och skulder  31 958 589  32 720 185 
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Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 

 

          

Noter     

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper    

Föreningens årsbokslut är upprättad i enlighet med Bokföringslagen.    

     

     

Not 2 Medelantalet anställda     

Medelantal anställda har uppgått till fyra personer, tre män och en kvinna   

     

     

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   

  2016  2015 

Löner och andra ersättningar     

 Styrelse och verkställande direktör  1 026 744  994 875 

 Övriga anställda  1 614 593  1 486 383 

     

Totala löner och ersättningar  2 641 337  2 481 258 

     

Sociala kostnader (varav pensionskostnader 538 110) 1 490 537  1 362 777 

     

     

Not 4 Revisionsarvode     
Arvode till föreningens revisor för revision och revisionsnära 

konsultationer    

avseende år 2016 har utgått med 50 tkr (föregående år 32 tkr).   

     

     

Not 5 Inventarier  2016  2015 

Ingående anskaffningsvärde  177 626  177 626 

Årets inköp  0  0 

Årets utrangeringar  -135 990  0 

Summa anskaffningsvärden  41 636  177 626 

     

Ingående avskrivningar  -151 937  -143 610 

Årets avskrivningar  -8 327  -8 327 

Årets utrangeringar  135 990  0 

Summa avskrivningar  -24 274  -151 937 

     

Planenligt restvärde vid årets slut  17 362  25 689 

     

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.   

Årets utrangeringar avser en helt avskriven anläggning som inte längre finns kvar inom VästKom. 
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Not 6 Obeskattade reserver     

  2016  2015 

Periodiseringsfond tax 2014  170 000  170 000 

Periodiseringsfond tax 2015  98 100  98 100 

  268 100  268 100 

     

     

Not 7 Väsentliga händelser efter balansdagen    

Inga     

     

     

Not 8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2016  2015 

Ställda säkerheter  Inga  Inga 

Eventualförpliktelser  Inga  Inga 
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VästKom 
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Västsvenska kommunförbundens samorganisation  

    

    

    

    

Ulf Olsson Jonas Ransgård Ann-Sofie Hermansson 

Ordförande Vice ordförande  

    

    

Martin Carling Stefan Svensson Dennis Jeryd 

    

    

    

Paul Åkerlund Crister Persson Tomas Johansson 

    

    

    

Katarina Jonsson Kjell Hedvall Mattias Josefsson 

    

    

    

Conny Johansson Liselotte Fröjd Peter Lindroth 
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 Verkställande direktör  

    

    

    

Min revisionsberättelse har avgivits den    

    

    

    

     

Hans Gavin    
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VästKom
Rapport avseende revisionen  2016



Sida 2

Agenda 

01 Inledning

02 Iakttagelser och kommentarer

03 Slutsats



Sida 3

Inledning

Vi har genomfört revision av VästKom, Västsvenska kommunalförbundens 
samorganisation avseende 2016 års räkenskaper och förvaltning. Granskningen har 
utförts i enlighet med god revisionssed. 

Fortfarande kvarstår ett antal aktiviteter innan revisionen är avslutad:

► Inhämta uttalande från föreningsledningen (”letter of representation”)
► Följa upp väsentliga händelser efter balansdagen

I samband med vår granskning har vi gjort iakttagelser som vi vill uppmärksamma 
ledningen på vilka sammanfattas i denna rapport.  

Med vänlig hälsning

Hans Gavin

Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor



Sida 4

Iakttagelser och kommentarer

Område Iakttagelse och kommentar

Boksluts-
processen

Bokslutsprocessen synes fungera väl. 

Föregående år rekommenderades Västkom att stämma av samtliga balanskonton månadsvis samt att 
avstämningarna dokumenteras. Vi kan konstatera att föreningen under året tagit fram en 
ekonomihandbok, vilket vi ser positivt på. Vi rekommenderar att föreningen förtydligar rutinen kring 
avstämning av balanskonton i ekonomihandboken så samtliga konton stäms av månadsvis.

Tidigare år rekommenderades Västkom att attestera samtliga bokföringsordrar. Vi kan konstatera att 
bokföringsordrar nu attesteras.

Inköpsprocessen Föregående år noterade vi att en person har möjlighet att själv utföra betalningar. Vi rekommenderar att 
betalning alltid utförs två i förening. Denna rekommendation kvarstår från tidigare år. 

Attest-
reglemente

Föregående år noterades att det saknas attestreglemente. Vi kan konstatera att ett attestreglemente nu 
finns upprättat. 



Sida 5

Iakttagelser och kommentarer

Område Iakttagelse och kommentar

Maskiner och 
inventarier ►Föreningen har under året utrangerat sina fullt avskrivna inventarier som inte längre finns kvar i 

verksamheten. 

Övriga kortfristiga 
skulder

►Vi kan konstatera att föreningen har en skuld om ca 28 mnkr som avser erhållna medel för främst 
IT satsningar som inte har genomförts. Enligt uppgift från föreningen kommer dessa medel tas i 
anspråk kommande år i samband med föreningens arbete med verksamhetsutveckling med stöd av 
IT. 

Skatt ►Under året har föreningen omprövat sin taxering för inkomståren 2010-2015 med avseende på om 
förenings medlemsavgifter ska anses som skattepliktiga. Skatteverket har per dagens datum 
beslutat till föreningens fördel för samtliga inkomstår. Enligt uppgift från föreningen kommer de 
återbetalda skattemedlen krediteras medlemsavgifterna under 2017.



Sida 6

Slutsats

Vi har i vår revision ej noterat väsentliga avvikelser 
eller andra faktorer som skulle kunna påverka vår 
bokslutsrevision och leda till en revisionsberättelse 
som avviker från standardutformningen 



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Om EY

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra 
tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier 
världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i 
team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra 
medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young 
Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.

© 2015 Ernst & Young AB. 
All Rights Reserved. 

ey.com/se
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Ärende 6 

Skatteverkets beslut om omprövning av VästKoms 
deklarationer för åren 2010-2014. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

VästKoms styrelse beslutar att de återvunna medlen, 368 331 kr, för tidigare inbetald skatt 
ska återbetalas till medlemmarna i förhållande till invånarantal samt att detta regleras i 
samband med debitering av medlemsavgiften för andra halvåret 2017. 

 

Ärendet: 

Kansliet upprättade under 2016 en deklaration för verksamhetsåret 2015 och har efter 
diverse skriftväxling med Skattemyndigheten fått ett positivt beslut om att VästKom inte 
bedriver näringsverksamhet och därmed inte ska betala skatt. Eftersom det är möjligt att få 
omprövning av tidigare deklarationer max fem år bakåt i tiden gjorde vi en ansökan om 
omprövning för åren 2010-2014. Dessa beviljades i enlighet med deklarationen för 2015 och 
återbetalning på totalt 368 331 kr har gjorts till skattekontot. 

 

Thomas Jungbeck 

 

 

http://www.vastkom.se/
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Ärende 7 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
2017. 
 

Förslag till beslut: 

VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2017 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  

Se också bilaga ”Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2017" och ”Ersättning för 
hemsjukvård 2017". 

 

VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen. 

Ersättningsnivån för 2017 rekommenderas till 391 kr/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst. 2017 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2 % jämfört med 2016. 
Höjningen följer Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning av timpriser för 
kommuner med LOV. 

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2017 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, dvs 585 
kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 610 kr/timma för 
behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut. 

 

Thomas Jungbeck  Sverker Andersson 

 

 

 

 

 

http://www.vastkom.se/


 

 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2017 
Bakgrund 

Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. 

Flera kommuner har tidigare föreslagit att VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen anger 
kostnadsnivån för utförd hemsjukvård. VästKoms styrelse beslutade den 30 mars 2012 att 
rekommendera de 49 kommunerna i länet, att ersättningsnivån dem emellan, när det gäller 
hemtjänst, utgår från den hemtjänstersättning som härleds från Lag om valfrihetssystem 
(LOV) som flera kommuner infört. 

Sedan 2014 har VästKoms rekommendation baserats på ett genomsnitt för timersättningen 
hos länets LOV-kommuner samt att justering sker årligen i enlighet med SKL:s årliga 
nationella kartläggning av hemtjänstersättning hos LOV kommuner. Ersättningsnivån för 
länets kommuner 2016 rekommenderades till 383 kr/timma genom beslut i VästKoms 
styrelse 2016- 02-16. 

Beredning 

SKL har under 2016 genomfört en motsvarande nationell kartläggning av 
hemtjänstersättning hos LOV-kommuner som man genomförde 2014 och 2015. Denna 
undersökning visar att timersättningen ökat med 2 % jämfört med föregående år. Förslaget 
är att VästKom tillämpar samma nivåökning i rekommendationen till länets kommuner som 
SKL:s undersökning beskriver. 

Detta innebär en rekommendation om 391 kr/timma 2017 vilket motsvarar en ökning av 
ersättningen med 8 kr/timma jämfört med 2016.  

Faktureringsrutin hemtjänst 

Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. 

Hemkommun och vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde stämma av 
verkställighet, inklusive omfattning och ersättning. Restid ingår i timersättningen. 

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit sig emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker. 

 



 

Ersättningsnivå 2017 för hemtjänst i annan kommun 

Ersättningsnivån för 2017 är 391 kronor per timma (se ovan) 

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2017 
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. Se 
länk:http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsoochsjukvard/halsoochsj
ukvardsavtalet.4.559bb5c414ba77522564d4c5.html 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska varje landsting erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra 
Götaland ska ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om 
de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke 
kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet 
utan att vara bosatt där. Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. 
riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av 
annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i 
Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda avser vi också att följa den 
prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen. 

Faktureringsrutin 

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs. 

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker. 

 

Ersättningsnivå 2017 

Ersättningsnivån för 2017 är: 

585 kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut. 

610 kr/timma gäller för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut. 

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsoochsjukvard/halsoochsjukvardsavtalet.4.559bb5c414ba77522564d4c5.html
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsoochsjukvard/halsoochsjukvardsavtalet.4.559bb5c414ba77522564d4c5.html
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Ärende 8 

Avsiktsförklaring med VGR om samarbete kring Framtidens 
Vårdinformationsmiljö, FVM. 
 

Förslag till beslut: 

VästKoms styrelse beslutar att godkänna bilagda Avsiktsförklaring med VGR rörande 
samarbete kring Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM. 

 

Ärendet: 

VästKom har tidigare beslutat om en avsiktsförklaring med de tre regionerna/landstingen 
inom ramen för 3R samarbetet. Kommunerna uppträdde då som en part inom samarbetet 
108K. Eftersom VGR nu har beslutat sig för att göra en egen upphandling behöver vårt 
samarbete regleras i en ny avsiktsförklaring. I VG har vi 21 kommuner som genom en option 
deltar i upphandlingen och har lämnat fullmakt till VGR. Det är viktigt att notera att 
samarbetet inte enbart avser ett tekniskt system utan alla de vårdprocesser som ska 
samverka i vårdens övergångar mellan huvudmännen. 

VästKom företräder kommunkollektivet såsom tidigare genom deltagande i styr- och 
programledning och vi har verksamhetsföreträdare med från kommunerna i de 
arbetsgrupper som projektet omfattar. 

 

Thomas Jungbeck   

 

 

 

 

 

 

http://www.vastkom.se/


Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och 

VästKom rörande Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. 
 

Bakgrund 
Svensk vård och omsorg samt socialtjänst befinner sig i kontinuerlig förändring driven av 

demografiska förändringar, ekonomiska realiteter, ökat individfokus och teknisk utveckling. Dagens 

verksamhetssystem är, såväl på landstingssidan som i den kommunala verksamheten, i behov av 

utveckling mot ökad teknisk öppenhet, bättre följsamhet mot standarder och aktuell lagstiftning. 

Utmaningarna är identifierade på nationell nivå men det stora arbetet måste ske regionalt och lokalt. 

Avsiktsförklaring 

Det är huvudmännens bestämda uppfattning att för att arbetet med att utveckla framtidens 

vårdinformationsmiljö ska bli framgångsrikt  

• måste kommunerna och VGR samarbeta till gagn för våra invånares bästa, 

• ska vår samverkan medverka till att skapa effektiva och moderna verksamheter med hög 

grad av legitimitet och tillit hos befolkningen, 

• måste parterna tillsammans påverka den nationella nivån och medverka till lösningar som 

utvecklar våra respektive sektorer.  

Kommunerna samverkar genom VästKom och deltar i utvecklingsarbetet genom nedanstående 

representation. 

• VästKoms chef innehar en plats i styrgruppen för FVM.  

• VästKom innehar en plats i projektledningen. 

• Kommunerna erbjuds representation i gemensamma arbetsgrupper i en omfattning som 

definieras i samråd och beslutas i styrgruppen. 

Denna avsiktsförklaring gäller för perioden februari 2017 – december 2018 och omfattar hela arbetet 

i FVM. Parterna är överens om att såväl omfattning som utsträckning i tid kan förändras genom 

beslut hos respektive huvudman. 

Särskilt om upphandlingsprojektet 

Inom ramen för FVM-programmet har VGR etablerat ett upphandlingsprojekt med syftet att 

upphandla ett s.k. kärnsystem. Projektet arbetar under 2017 - 2018 med grupper av 

verksamhetsföreträdare, informatiker och tekniska arkitekter för att definiera systemets omfattning i 

en formell upphandling, genom konkurrenspräglad dialog. Enligt nu gällande tidplan ska avtal tecknas 

med vald leverantör 2018. 21 kommuner i VG har gett VGR en fullmakt att, genom en option, 

företräda dem i upphandlingen vilket kan innebära att flera kommuner kan komma att teckna avtal 

med den leverantör som kommer att utses för kärnsystemet. 

Göteborg 2017-02-27 

 

Ann-Sofi Lodin   Thomas Jungbeck 

VGR   VästKom 
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Regeringskansliet

Ko rnrnitté ska ta frarn strategi för
att rnöta kommunernas
utmantngar
I torsdags beslutade regeringen att tillsätta en

parlamentarisk kommitté som ska ta fram en

strategi för att stärka kommunernas kapacitet

att fullfölja sina uppgifter mot medborgarna. I

uppdraget ingår att identifiera och analysera

kom m u nernas utma n inga r sa mt lä m na fÓrslag

på åtgä rd e r.

Genväga r

> Dir. 2017:13 Stärkt
kapacitet i

kommunerna för att
möta
samhällsutvecklingen
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Under de närmaste decennierna ställs kommunerna ¡

Sverige infór en rad utmaningar t¡ll följd av

samhällsutvecklingen. De demografiska
fórändringarna och den snabba urbaniseringstakten
leder samtidigt till att skillnaderna mellan landets

kommuner blir allt större.

För att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela

landet är det nödvändigt att kommunerna har

kapacitet som står i proportion till deras uppgifter
och åtaganden. Regeringen har dä rf ör gett en

parlamentarisk kommitté i uppdrag att utarbeta en

strategi fór att stärka kommunernas kapacitet att
fullgöra sina uppgifter och hantera utmaningarna.

I kommitténs uppdrag ingår bland annat att:

. identifiera och analysera utmaningar som väntas

ha särskilt stor påverkan på kommunernas
fórmåga att klara av sina uppgifter,

o analysera i vilken utsträckning olika strukturella
åtgarder kan stärka kommunernas kapacitet,
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utifrån denna analys fóreslå vilka åtgärder som

bör vidtas, och

utreda förutsättningarna för att ge kommunerna
generella mójligheter till avtalssamverkan.

Heléne Fritzon har förordnats till ordförande och

Sverker Lindblad till huvudsekreterare för kommittén.

Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan ska

redovisas den 1 oktobe r 2017. Uppdraget i övrigt ska

redovisas den 15 oktober 2019.

o

o

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi

Telefon (växel) 08-405 10 00

Mobil 07)-\\6 06 40

V e-post till Peter Skeppström, via registrator

Karolina Gustafson
Depa rtementssekretera relKom mu nen heten
Telefon 08-405 26 09
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	Ärende 5
	Årsbokslut 2016 för VästKom
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