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Tid:

Plats

Tisdag den r3 mars zor8, kl. o9.r5-ro.3o,

lnnovatum, lokal Tycho Brahe/Kepler, Trollhättan' Hitta hit.

Agenda:

1. Mötet öppnas
2. Valavjusterande.
3. Ärenden till dagens möte med BHU kl. ro.3o. 5e särskild kallelse.

4. Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun zorS
Handlingar:
Tjänsteutlåtande med bilagor

5. Årsbokslut zotT för VästKom
Handlingar:
Tjä nsteutlåta n de

,Ârsbokslut
Granskn in gsrapport från EY

6. Attestantförteckning för VästKom
Handlingar:
Tjänsteutlåtande
Attesta ntförteckn ing

7. Anmälningsärenden
o På rekommendation av Samrådsorganet är en remiss av förslag till

betalansvarsmodell vid utskrivning från slutenvården utsänd till
kommunerna. Remisstiden löpertill den z3 april zor8.

o Bostadsfrågan för personer som har fått uppehållstillstånd. Arbetsutskottet
har beslutat att uppdra till förbundsdirektörerna att ta upp frågan i det
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VästKom

gemensamma samråd som kommunalförbunden har med Länsstyrelsen och

M ig rationsverket.
8. Nästa sammanträde är den zz maj zor8.
g. övriga frågor
ro. Avslutning

Välkommenl

Ulf Olsson /Thomas Jungbeck
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ì VästKom

Tjä nsteutlåtande r8o3o5

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
zorS

Förslag till beslut:
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta

om en ersättningsnivå under zorS för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i

annan kommun än hemkommun, enligt nedan.

Ersrittning för hemtjänst i annan kommun zotS med 4ot kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun zotS med 65o kr/timma.

Ärendet
VästKom rekommenderar årligen de +9 kommunerna iVästra Götaland att följa vissa

ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun
än hemkommunen.

Hemtjänst
Ersättningsnivån för zorS rekommenderas till 4or kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. zor8 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,6 % jämfört med zorT

Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av

arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under zorS följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, För zorS har

Västra sj u kvård sreg ionen ha rmon ise rat priserna med Södra sj u kvå rdsreg i onen. Detta
innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer ingår såväl distriktsköterska
och sjukgymnast i kategorin "Besök hos övriga yrkeskategorier i primärvård (inklusive

medicinsk service)".

Beloppet är för zorS satt till 65o kr/timma både för sjukvård som utgår ifrån

distriktssköterskebeslut och för behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut

Thomas Jungbeck
Direktör VästKom

Anneli Assmundson Bjerde
Utveckl i n gsstrateg VästKom

Bilagor:
Ersättning för hemtjönst i annan kommun zotS
Ersättning för hemsjukvãrd i annan kommun zotS
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I VästKom
Anneli Assmundson Bjerde
VästKom

Ersättning för hemtjänst iannan kommun zorS

Ärendet

Från den r maj zorr har riksdagen beslutat om möjligheterförvistelsekommun att bl.a.

erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i

kommunen, Någotfast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som

bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemålfrån flera kommuner rekommenderar
VästKoms styrelse kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen

anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.

VästKoms styrelse beslutade den 3o mars 2ol2 att rekommendera de +9 kommunerna i

länet, att ersättningsnivån dem emellan, när det gäller hemtjänst, utgårfrån den

hemtjänstersättning som härleds från Lag om valfrihetssystem (LOV) som flera kommuner

inföt.

För zo:.4 baserades VästKoms rekommendation på ett genomsnitt för timersättningen hos

länets LOV-kommuner. Justering har därefter skett årligen i med utgångspunkt i SKL:s

årliga nationella kartläggning av hemtjänstersättning hos LOV- kommunerna,

Rekommendationen för zorS innebär en ökning med 2,6 % i enlighet med SKL:s

Omsorqsprisi ndex, OPJ.

VästKom kommer under zorS att göra en översyn inom området inför ny rekommendation
för zor9.

Ersättningsnivån för zorS är:

Ersättningsnivån för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation 4or kr/timma.

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 itimersättningen.

Detta innebärför kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är

överenskommit dem 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.



ì VästKom
Anneli Assmundson Bjerde
VästKom

Ersättning för hemsjukvård iannan ,k6mmun zorS

Sedan r januari 1999 har de +9 kommunerna i Västra Götaland ansvarför hemsjukvård i

ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och siukvårds I iVästra Götaland

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 iVästra

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 g kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet

utan att vara bosatta 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 attfölja detta avtal sig emellan, Sålunda kommerviockså attfölja den

prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.

För zorS harVästra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra

sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer

ingår såväl distriktsköterska och sjukgymnast i kategorin "Besök hos övriga

yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)". Priset är för zorS satt till 65o

kr/timma.

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.

Ersättningsnivån för zorS är:

65o kr /timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut samt för behandling

som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut.





ì VästKom zorS-o3-o6

Arsbokslut 2ot7 för VästKom

Förslag till beslut:

VästKoms styrelse beslutar att godkänna Årsbokslut zorT 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 zor7. 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 redovisarVästKom ett mindre underskott på basverksamheten med 248

oo8 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 förs över till zor8.

Thomas Jungbeck

PS. De närvarande styrelseledamöterna ska underteckna orig inaldokumentet.
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VästKom

Ârsbokslut zoLT
För VästKom

Västsvenska Komm una lförbundens samorgan isation

Organisationsnummer 8585or - zo84

Styrelsen för VästKom avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret

2 Ot7 - Ot- O t-2 O t7 - t2 - 3t

,Arsbokslutet beslutad av styrelsen den r3 mars zorS
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ì VästKom
Org. nr. 8585or - zo84

Förva ltni n gsberätte I se 2oL7

Allmänt om verksamheten

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

Götaland; Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund,

Göteborgsreg i onens komm u na lförbun d sa mt Ska ra borgs Kom m u na lförbu nd.

Kommunalförbunden hartillsammans länets alla 49 kommuner som medlemmar.

Främjande av ändamålet

Enligt stadgarna ska VästKom bl,a. företräda och samordna kommunernas intressen i

förhållande till andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen m.fl.

Nedanstående beskrivning av verksamheten visar att föreningens arbete under zorT

mycket påtagligt har främjat detta ändamå1.

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 mandat-

period vid stämman. En föreningsstämma genomfördes den z8 april zor5. Nästa gång

föreningsstämma hålls blir på våren zor9,

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

ledamötervardera. De 16 ledamöterna utgör också kommunalförbundens ledamöter i det

med Västra Götalandsregionen gemensamma samverkansorganet BHU, Beredningen för

Hållbar Utveckling.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten. Dessa har som regel

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 region utveckl ingsfrågorna.

Välfärd

Kort om ve rksam hetsom rãdet

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

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

Kommunalförbunden har via beredningsgrupp VGK ett centralt inflytande på VästKoms

arbete inom området välfärd, VästKoms uppdrag innebär också bevakning och

omvärldsorientering av utvecklingen inom verksamhetsområdet. Många av VästKoms

utvecklingsuppdrag drivs tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen (VGR)

och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

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. För att kunna bibehålla och utveckla det goda samarbete som finns kommer

det att krävas ett fortsatt stort engagemang från VästKom.

L
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Viktiga händelser under året

Avtal med mera på regional nivå mellan Västra Götalandsregionen och lönets

kommuner som tillkommit under 20L7.

o Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG

Den r januari inrättades den nya ledningsstrukturen på tjänstemannanivå för
samverkansfrågor i hälso- och sjukvårdsfrågor samt socialtjänst mellan VGR och

kommunsidan i Västra Götaland. Syftet med den nya strukturen är att stärka och

öka delaktigheten i länsfrågorna samt stödja och underlätta samverkan.

Hälso- och sjukvårdsavtalet för Västra Götaland
Avtalet började gälla den r april zo:rT och reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

mellan kommunerna och VGR. Avtalet har arbetats med under lång tid och VästKom

höll ihop processen på kommunsidan,

överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och

kommunerna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och Personer
med missbruk. Avtalet började gälla den r april zo:rT och är ett underavtal till Hälso-

och sjukvårdsavtalet,

a

o Handlingsplan psykisk hälsa zor8 ' zozo
En gemensam handlingsplan mellan VGR, de 49 kommunerna via

kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i

Göteborg. Handlingspilanen beskriver olika insatser som ska göras för att stärka den

psykiska hälsan i VG och finansieras genom statsbidrag'

I n ri kt n i n g sd o k u m e nt fö r u n gd o m sm otta g n i n g a rn a zotS' zozz
lnri ktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagn ingarnas må1, uppdrag och

vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av

ungdomsmottagningarna i länet. Dokumentet utgör ett stöd för de lokala

samarbetsavtal som kommunerna träffar med VGR.

överenskommelse om samverkan mellan kommunerna och Västra

Götalandsregionen om Munhälsa - uppsökande och nödvändi9 tandvård

VGR och VGK upprättade under året en överenskommelse som reglerar samverkan,

uppföljning samt utvärdering av tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård.

Börjar gälla r mars zor8.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Efter utvärdering av det tidigare avtalet arbetades ett förnyat samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedelfram, Det nya avtalet började gälla den r
oktober zor7, Utvärderingen visade på ett mycket framgångsrikt samarbete som har

minskat huvudmännens kostnader och samtidigt ökat kvaliteten iverksamheten.

o

o

2
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Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter samt förbrukningsartiklar
vid blås- och tarmdysfunktion
Avtalet börjar gälla r maj zor8. Som rubriken anger reglerar avtalet vem som gör
vad och hur kostnader ska fördelas inom produktområdet.

Avtal om Regionalt Resurscentra för Psykisk Hälsa
Statliga medel avsattes zorT till landstingen för inrättande av sex regionala

resurscentra i landet. Dessa ska samla kompetens från länens kommuner och

landsting. De ska även stärka och stödja arbetet med utveckling av kunskap om och

följsamhettill nationeJla riktlinjer, vårdprogram/vårdprocesser och insatsprogram
samt uppföljning och utvärdering av gemensamma resultat. VGR och VästKom har

tecknat ett avtal om samarbete på regional nivå under zotT och zo:'8.

överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen om
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
I enlighet med ny lagstiftning har ettförslag om en överenskommelse och riktlinjer
tagits fram gemensamt av VGR och VästKom. Förslaget till överenskommelse
grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag

zotT:6tz), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet iVästra Götaland 2ot7 - 2o2o.

Arbetet pågår också under zor8.

Ko m m u ni katíon - samve rkan

För att underlätta och tydliggöra samverkan inom välfärdsområdet har en satsning på

kommunikation gjorts, där huvuduppdraget är att utveckla en länsgemensam

webbplattform. En kommunikatör är sedan augusti zorT anställd för detta, med placering

hos VästKom och gemensam finansiering av VästKom och VGR.

Syft et med we bbpl attformen för vå rdsa mverkan ä r:

o Säkerställa att avtal & överenskommelser och andra styrdokument i senaste version

finns samlade på ett ställe och är lätta att hitta för alla huvudmän.
o Tydliggöra strukturer och organisation ivårdsamverkan på länsnivå och

delregionalt.
o Bidra till transparens - underlätta spridning av information, ställningstagande och

processer som pågår,

o Underlätta samverkan genom möjligheter att dela erFarenheter och goda exempel.

Arbetet påbörjades under hösten, med kartläggning och inventering av behov och

önskemål hos olika intressenter, framförallt de delregionala vårdsamverkansgrupperna.

VVG ställde sig bakom fortsatt arbete enligt en projektplan som presenterades den z7

november. Webbplatsen kommer att lanseras våren zor8.

Satsningen på kommunikation i samverkan har också inneburit en resurs i arbetet med

implementering av Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård samt med andra

avta l, överen s kom me lser, nyhetsbrev och konfe renser etc.

a

a
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Några satsningar på VästKoms egna kommunikationsarbete har gjorts under året.

Hemsidan setts över till struktur och innehåll och därefter har tillgången till en

kommunikatörsresurs inneburit mer regelbunden uppdatering av hemsidan samt stöd vid

framtagande av olika dokument och presentationer.

Framtid
Arbetet med att utveckla den nära vården med patienten/brukaren i centrum, pågår

intensivt på såväl nationell, som regional och lokal nivå. Även inom området

kunskapsstyrning pågår det ett stort förändringsarbete både nationellt och regionalt och

nya modeller och arbetssätt tas fram.

Utöver den nära vården och kunskapsstyrningen kommer VästKom under zorS att arbeta

aktivt med implementeringen av överenskommelsen om samverkan vid in- och utskrivning

från sluten hälso- och sjukvård.

Gemensamt för dessa utvecklingsarbeten är att de för att bidra till en jämlik och sömlös

vård- och omsorg i Västra Götaland kräver ett lyhört och engagerat samarbete mellan VGR

och kommunerna.

Verksamhetsutveckling med stöd av lT

lnom området verksamhetsutveckling med stöd av lT har VästKom varit samverkansorgan

vid dialog med SKL, VGR, med flera sedan zoo8. VästKom agerar även sammanhållande

utvecklingsaktör för länets kommuner. Under zorT finansierades två eSamordnare på varje

kommunalförbund tillsammans med en länssamordnare på VästKom. Organisationen

finansieras med ett kommunbidrag motsvarande 6 kronor per innevånare.

Samverkansorganisationen utgårfrån kommunalförbundens nätverk med kommun-

representanter. Styrgruppen SSVIT och beredningsgruppen ALVG är bemannade med

del reg iona lt utsedda företräda re (kom m u nchefer och lT-strate ger/chefer).

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

ett antal gemensamma tekniska lösningar. Dessa förvaltas genom den gemensamma lT-

samordningsfunktionen (GITS). Till de tekniska lösningarna finns ett antal utredningar och

samverkansfrågor som hanteras i en gemensam styrgrupp med VGR (SlTlV).

Viktiga hcindelser under ãret.

o Medvetenheten av digitaliseringsfrågornas betydelse för verksamhetsutveckling har

ökat. Stort deltagande finns på de utbildningar och konferenser som VästKom

erbjuder. Aktiviteterna har haft god kvalitet med gott betyg i uppföljningar.
. Samarbetet med VGR fungerar bra. Nedan några exempel:

o Pilotprojekt har genomförts där fax-meddelande mellan huvudmännen

ersatts med säker digital kommunikation. Breddinförande sker zor8.

o 49 kommuner deltar i olika omfattning i en gemensam upphandling av nytt
kärnsystem inom ramen för VGR:s program Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM. Kommunerna har option på att ansluta sig till VGR:s

upphandlade system,

4
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o VästKom deltar i digitaliseringsrådet som arbetar med att genomföra VGR:s

Digitala Agenda. Genom detta har kommunerna i länet erbjudits kompetens

och fi na nsie I lt stöd i nom i nformationssä kerhetsområdet.
o En gemensam handlingsplan har beslutats och sätter ramarna för

samarbetet.
VästKoms länssamordnare för digitalisering är till del anställd av SKL för att
förbättra dialogen mellan kommunerna och nationella aktörer.

Kommunerna blev under zorT delägare i lnera AB. VästKom har samordnat en del

aktiviteter kring erbjudandet och har en plats i bolagets programråd.

Den treåriga digitaliseringssatsning som VästKoms styrelse beslutade ijuni zor5 har gett
mycket goda förutsättningarför många delregionala och lokala utvecklingsaktiviteter.

Kommande utmaningar

Ko m m u n i kati o n och de lakti g h et

o I de satsningar som görs finns stort behov av dialog mellan experter och

befattningshavare i kommunernas verksamheter, Att dialog förs internt inom varje

organisation är en förutsättning för framgång. Under zorS behöver
förutsättningarna för lokal dialog stärkas.

o VästKoms hemsida används som primär kommunikationskanal i kontakter med

kommunalförbunden och kommunerna. För att skapa ytterligare närvaro, förståelse
och delaktighet behöver informationen i än högre grad målgruppsanpassas.

Samarbetet med VGR

o Kommunerna har gen'om VästKom ett strukturerat samarbete med VGR. Att
parterna snabbt kan ta beslut om resurser, ekonomiska och personella, är av stor
vikt för att effektivt kunna driva verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i

länet.
o VGR har flera verksamhetsprojekt som berör kommunerna samt digitaliserings-

frågan. Som exempel kan nämnas FVM - Framtidens Vårdinformationsmiljö samt
"Omstäl I n ingsprogrammet" (Den nära vården, Den koncentrerade vården,

Digitalisering av vården samt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling). Det är viktigt
att kommunerna görs delaktiga i arbetet via våra etablerade samverkansgrupper
och att arbetet utgår från invånaren och inte från organisationernas egna intressen.

Regional utveckling

Under zor7 har det gemensamma samarbetsavtalet kring naturbruksutbildningar i VG

ytterligare diskuterats intensivt. Mot slutet av året kom parterna fram till ett slutförslag som

ska gälla från zorg och fyra årframåt. Avtalsförslaget ska behandlas av huvudmännen

under första tertialet zor8.

o

o
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VästKom deltar löpande i den beredning av regionala utvecklingsfrågor som behandlas av

BHU och därmed också iVästgruppen, Under zo:rThar en utvärdering avVGzozo gjorts

vilket har inneburit en hel del diskussioner kring kommunalförbundens och kommunernas

medverkan och arbetsformer med VGR i de regionala utvecklingsfrågorna.

Allmänt

Admínístration

Sedan flera år köper VästKom sina administrativa tjänster av Gryning Vård AB. Samarbetet

fungerar bra. Avtalet med Gryning omfattar ekonomi- och personaladministration.

Personal

VästKom har under året haft i genomsnitt 4,7 anställda, varav tre tillsvidareanställda, två

män och en kvinna, Vissa resurser har knutits till VästKom för särskilda utredningsuppdrag

ellerförstudier. Det sker genom kortare visstidsanställningar ellertjänsteköp av personal

från kommunalförbunden. Som nämnts ovan har en kommunikatör anställts på 8o o/oför

viss tid och som samfinansieras med VGR'

Ekonomiskt resultat

VästKom redovisar ett underskott i basverksamheten på 248 oo8 kr. Detta beror främst på

ökade personalkostnader för extra utrednings- och kommunikationsinsatser under hösten

zor7. Verksamheter/projekt som har finansierats med statsbidrag/kommunbidrag har i

likhet med tidigare år balanserats (nollats) vid årsskiftet och förts över till zor8.

Flerãrsöversikt

2OL7 zor6 207,5 207.4

Föreningens intäkter r8 4o4 8o4 16 95r 632 r8 161 8r4 43 666 5o6

Arets resultat -248 oo8 t39t2 37 532 zt7 646

Soliditet 6,50/o 830/o 8,to/o 7,2%

Komm e ntar ti ll Föreni n g en s i ntäkte r:

Under zor4 inkom statliga stimulansmedel för särskilda satsningartill VästKom på drygt zr
mkr, Under innevarande mandatperiod har de statliga stimulansmedlen legat på lägre

nivåer, vilket påverkat intäkterna för VästKom.
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Resultatdisposition

Årets

resultat Totalt

lngående balans 2o:r7-ot-or 2448:.48 -z48oo8 22oot4o

Balanserat

resultat

Utgående bala ns 2ot7 -a23l

Förslag till disposition av överskott

Till föreningsstämman förfogande

Balanserat resultat

Årets resultat

22OOt4O

z 448 46
-248 oo8

Disponeras så att:

I ny räkning överföres

22OO L+O

z zoo :.48
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Resultaträkning

Prel iminära med lemsavgifter
Justerade medlemsavgifter
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter

Persona lkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

Verksa m hetens rörelseresu ltat

Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat

Not

2,3

4

2OL7

3 3zo 458
-368 33e

t5 452 677

r8 4o4 8o4

-49ß879
-:.4 o46 :'95

-9 468
-1.9o29 542

-624z38

376ßo
o

37673o,

-248 oo8

-248 oo8

-248 oo8

zor6

3 z9z 3o6
o

r3 659 326
16 95r 632

-4324:.66
-rz 6o8 o68

-8327
-16 94o 562

tt o7o

z84z
o

z84z

13 912

13942

139L2
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Balansräkning

Tillgãngar
Anläggn ingsti ll gångar
Materiella anläggningstillgångar
lnventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gsti ll gångar
Koftfristiga fordri nga r
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstil lgångar

Summa tillgångar

Eget kapítal och skulder
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början

lnsättningar eller uttag under året
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skuld till medlemmarna
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapitaloch skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

5

Not 2oL7-L2-31

36 o38

36 o38

8 7o9 or3
8+g+g

z8 355 688

37 t49 65o

37 r85 688

z 448 :.48
o

-248 oo8

22OO 7,4O

268 roo

zot6-tz-3:-

t7 362

t7 362

744 472
L75 5oo

3to21255

31"941227

3e 958 589

6

383lgz
3z or8 356

o

2 3L5 3oo

347L7 +48

37 r85 688

lnga

z 434236
o

a39t2
z 448 l-48

268 roo

667 932
z8 533 45r

o

40 958

29 242 341

31 958 589

7

lnga
lnga

9
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Noter

Not r Redovisnings- och värderingsprinciper
Re dovi s n i n g s p ri n ci pe r

Årsredovisningen upprättas förförsta gången i enlighet med bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR zo16:ro) om årsredovisning i mindre företag Kz, vilket kan innebära

en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående
räkenskapsåret.

Om inte annat anges redovisas alla belopp i svenska kronor (SEK).

Vörderingsprínciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

M ate rí e lla an Iäg g n i n g sti II g ãn g ar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt
övertillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod

av 5 år,

Not z Medelantalet anställda

Medelantalanställda har uppgåtttillfem personer, tre män och två kvinnor

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
20t7

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkstäl lande direktör
Övriga anställda

to77 266
z r8r sgz

zot6

toz6744
r 614 593

Totala löner och ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskostn ader 47:- 89o)

3 258 858 264t 337

a 490 537t 548 278

10
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Not 4 Revisionsarvode

Arvode till föreningens revisor för revision och revisionsnära konsultationer avseende år
zo:rT har utgått med 3o tkr (föregående år 5o tkr).

Not 5 lnventarier
lngående anskaffn ingsvärde
Ärets inköp
Årets utrangeringar
Summa anskaffningsvärden

lngående avskrivn ingar
Ärets avskrivningar
,Ärets utrangeringar
Summa avskrivningar

Periodiseringsfond tax zor4
Periodiseringsfond tax zor5

2Ot7

4r 636

z8 :.45
o

zor6
t77 626

o

-135 990
6978t

-24 274

-9 468
o

4t. 636

-151937

-8321

135 990

Planenligt restvärde vid årets slut 36 o38

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år

Not 6 Obeskattade reserver
2OL7

17O OOO

98 roo
268 roo

'33743 '24274

t7 362

zor6
17O OOO

98 roo
268 roo

tl
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Not 7 övriga koftfristiga skulder

Utgående moms
Personalens källskatt
Sociala avgifter enligt lag

Särskild löneskatt
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter

Balanserade projektmedel
Psykisk hälsa

Statsbidrag Från Kunskap till Praktik
Kompetensutbildning
Hjälpmedel, sexkronan
Länsgemensam handlingsplan Psykisk Hälsa

Summa Övriga kortfristiga skulder

Not 8 Väsentliga händelser efter balansdagen
lnga

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Eventua lförpl i ktelser

2OL7

66 r58

96 56o
83 r5o

:-:.4 48:.
249767

78 477

zor6
zo 6:17

76 8:^5

6l g7z

130 545
154 o91

48 4t5
688 592

3o5 696
t79o 567

6gtz6
22723722
6 44o o44

498 4s6

3o5 696
t79o 567

6gtz6
z5 868 996

o

3t329764

3z or8 356

20t7
lnga
lnga

z8 o34 995

z8 533 45r

zor6
lnga
lnga

t2
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Göteborg zorS-o3-r3

Ulf Olsson

Ordförande

Martin Carling

PaulÄkerlund

Katarina Jonsson

Anna-Karin Skatt

Jonas Ransgård

Vice ordförande

Stefan Svensson

Crister Persson

Jonas Sundström

Liselotte Fröjd

Verkställa edi ktör

Ann-Sofie Hermansson

Dennis Jeryd

Tomas Johansson

Mattias Josefsson

Johan Abrahamsson

lngemar Samuelsson

Min revisionsberättelse har avgivits den

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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ln\æ&ztirag

Vi har genornfÖrt revision av VästKom, V¿lstsvenska kommunalförbundens
sarnorganisation avseende 2017 års räkenskaper och förualùring Granskningen lrar

rtförts i enlighet med god revisionssed

Fortfarande kvarstår ett aìtal aktiviteter innan revisionen är avslutad:

Slutlig version av årsbokslut

Iuhärnta uttalande från frireningsledningen ("letter of representation")

Följa upp väsentliga händelser efter balansdagen

I samband med vår granskning har vi gjorl iakttagelser som vì vill uppmärksarnrna
ledningen på vilka sarnrnanfattas i denna rapport

Med våinlig hälsning

Hals Gavin

Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor

Sida 3 EY

I
EæL"tTag*lser{}*h3<tztæ"zn**T:ãrer^ir\L*rnL*'*Ttt:L1z

Bokstutsplrmsn Bokslutsprocessen synes fungera vãl

Fôregående år rekommenderar att Êören¡ngen förtydl¡gar rutinen kring avstàmning av balanskonton i
ekonomi handboken så samtliga konton stâms av månadsv¡ s Denna rekom mendation kva rstår från
lóregående år

Samtliga bokföringsordrar attesteras idag av ekonomiansvarig \4 rekommenderar att stòre
bokfôringsordrar med resultatpåverkan också attesteras av VD

Pmcsbelkrining Prcjektredovisningen bedöms fu ngera välù

Inkõp!pm6$ú M rckom mendera r att betal n¡ ng a I lti d utfÌjrs två ¡ föreni ng Denna rekommendati on kvarstår från
föregående år

Sida 4 EV
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I
lakttagelser *ch k on:m e nt ar er. l¡ *ksI'¿t, "

Maskioer ocù
ineotarier

*V har noterade tidigare år aft det saknas ett anlãggningsregister fôr fôreningens ¡nventarier
Fören¡ngama utrangerade 2016 de fullt avskrivna inventariema och har under 201 7 upprättat ett

anläggningsregister, v¡lket v¡ ser positivt på

skulder
ÞM kan konst¿tera att föreningen har en skuld om ca 3 I mnkr som avser erhållna medel för frâmst

ITsatsn¡ngarsom¡ntehargenomförts Enligtinfomationkommerdessamedeltasianspråk
kommande å¡

Sida 5 EV

I Sluz-sazs

Vi har i vår revision till dags datum ej noterat
väsentliga awikelser eller andra faktorer som skulle
kunna påverka vår bokslutsrevision och leda till en
revisionsberättelse som awiker från
standardutformningen

S¡da 6 EV

3



os/03/2018

DY | Àrsuraûe I thr l'tt¡nrsction! | A¡lvlsr.!

ìtY h .n !i¡hìd{ú ñNlir b¡ilr ßv¡¡ior- rùhvisnirÊ *.r, rrúd iDfi LÈh rnhsrUei\¡nt l'ld
Ìihsbrd nsiko rùálF riu áosbtr N,úrú¡ ôLl,hillhrr¡lìv\rp{ft'rljilrbdr( dl,¡ rl¡(úßr¿.
velùu ð\t¿ Fõr Àu HllN ú! lt1tu¡ Lill Ìùr lúrs*ncru(veklrr!i ìeJrN dl' m!tutoh soú róùrñr
rhrò!.rgùsÊmVivrÙdtñltritòr*hbihrillrLùl¡Ntúld$(rh.turh\!tlintrrUlre l¡rrlrft
D.&hb('. v&Âku¡¿erñh dê Mh¡llùn fl!!rkÀrr

D\ Èf$.d l¡[ &r ¿lobh o4di5Àldun rúDr br i\!! (r cl l.r n{i ûdl.rúirs q ¡ lisl & Yürhß
(ihb^l t¡¡lud l,û-re il.JlerúFÈrqtrlSr on ogùn júid¡* f .ß0n

r-r 2il I 5 lÌnr & lu¡úe 
^tr

Ilfil¡1ll''"'

EY
åulldlnu a helbêr
workjnrí mdd

4





VästKom

Tjänsteutlåtande

Attestantförteckning för VästKom, uppdatering.

Förslag till beslut:

VästKoms styrelse faststä I ler Attestantförteckn ing en I i gt bi la gda försla g

Fördjupad beskrivning av ärendet
Kansliet har upprättat en uppdaterad version av attestantförteckning för VästKom
beroende på vissa personalföränd rin gar och tjänstledi ghet.

Göteborg den 6 mars zor8

Thomas Jungbeck



I västKom

Attestanter av ekonomiska transaktioner i VästKom från

13 mars zor8.

Beslutsattest

Namn

Thomas Jung beck, Direktör

Ulf Olsson, Ordförande

Text

Samtli ga ansvarsområden

Samtl i ga ansvarsområden som ersättare
till Thomas Jungbeck när jäv föreligger.
Styrelseti ll höri ga kostnader.

Ersättare för Ulf Olsson när jäv
föreligger.

Ansvarskod

1.OOO-3OOO

1.OOO-3OOO

Jonas Ransgård, Vice Ordförande L000

M otta g n i n g s - / g r a n s k n i n g s atte st

Annel i Assmundson Bjerde,

Utvecklingsstrateg tto - tt4,23o - 23:- Verksamhetstillhöriga kostnader

Charlotta Wilhelmsson, processle d. :r:.4, 23o - 23:- Verksamhetstillhöriga kostnader

Karl Fors, Länssamordnare 3ooo Verksamhetstillhöriga kostnader

Gunilla Fasth, Kommunikatör 1ooo, 112 Verksamhetstillhöriga kostnader

Caroline Albinsson, Ekonom looo - 3ooo Samtliga ansvarsområden där
kostnaderna följer ingångna avtal

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5o73, 4ozzz Göteborg Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg Tel: 03L-403290

E-oost: infolÐvastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 8585or-2o84


