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Kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q1 2020 

Förslag till beslut 

Att direktionen godkänner kvartalsredovisningen för kvartal 1 2020. Baserat på informationen 
ser direktionen i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder. 
 

Sammanfattning 

Förbundsdirektör Jeanette Lämmel och administrativ chef Carina Ericson redogör nedan för 
genomförda aktiviteter och ekonomisk uppföljning av budget 2020 för kvartal 1. För 
information om aktiviteter inom verksamhetsmålen hänvisar vi till bifogad rapport. Ärendet 
föredras inte på mötet.  
 

Bakgrund 

Enligt fastställt årshjul 2020 för Fyrbodals kommunalförbund ska kvartalsrapport för 
verksamhet och ekonomi lämnas till direktionen vid maj månads möte. 
 

Beskrivning av ärendet 

Under första kvartalet har följande aktiviteter genomförts inom ramen för basverksamheten: 

- Årsredovisning för förbundet har tagits fram. 
- Analysveckan har genomförts. 
- Demokratisk process för ändrad struktur för verksamhetsplan 2021–2023 har fortsatt. 
- Ergonomigenomgång har gjorts på förbundet. 
- Anpassningar till rådande situation med Covid-19 har påbörjats under första kvartalet. 

Arbetssätt och metoder har förändrats. Stor påverkan på aktiviteter som möten, 
nätverksträffar, utbildningstillfällen och konferenser där många flyttats fram i tiden 
eller ändrat karaktär. Många möten och utbildningar har skett digitalt. 

- Under första kvartalet har 5 kurser, med sammantaget 87 deltagare, genomförts inom 
ramen för Kurser och konferenser.  

- Som en besparingsåtgärd beslutade direktionen vid sitt sammanträde 2020-04-02 att 
verksamheten Kurser och konferenser ska läggas ned med omedelbar verkan. 
Kompetenshöjande insatser och aktiviteter som anordnas av andra delar av förbundet 
kvarstår. 

- Projektpolicy och modell har tagits fram. 



 

 

- Finansiering av Kommunakademin Väst för 2021 har fastställts och ny 
verksamhetsledare anställts, Johanna Eliasson. En utvärdering av samverkansytan har 
genomförts. 

- Projektet Bättre företagsklimat har avslutats. Drygt 2 000 personer från kommunerna 
har deltagit. 

- Inom samverkan för Samhällsorientering för nyanlända (SO) har diskussion startat om 
att ha endast en utförarkommun (idag tre) samt anpassningar gjorts till att SO utökats 
och nu omfattar 100 timmar. 

- Glädjande nyheter! Miljardsatsning på fiskodling i Sotenäs. Norsk etablering. 
 

Kvartalsrapporten visar att verksamheten följer prognosen för perioden. Ekonomin följer 
budget med en avvikelse på -18 tkr. Budgeterat resultat för perioden är + 43 tkr, resultatet 
ligger på +25 tkr.  

Beräknat resultat för året ligger på -165 tkr i förhållande till budgeterat resultat på +170 tkr.  
 

Bedömning och synpunkter 

Vi noterar att mer tid har loggats i basverksamhet under det först kvartalet, detta har varit 
oundvikligt delvis i förhållande till den omorganisation som förbundet går igenom vid 
avveckling av verksamheten Kurser & konferenser men även på grund av färre pågående 
projekt att fördela tid i. Tiden som loggas i basverksamheten/projekten varierar alltid över året 
och beror till stor del på antal projekt som är igång, något som vi alltid har att förhålla oss till. 
Detta påverkar just nu det beräknade resultatet då prognosen på personalkostnaderna är 
beräknade utifrån utfallet för perioden jan-mars 2020. 
 
Det är en utmaning att räkna prognos för kommande period i förhållande till rådande läge med 
Covid-19. Hos kommunalförbundet märks det främst på våra resor, möteskostnader och våra 
rörliga administrativa kostnader. Vad vi ser är att resorna och möteskostnaderna minskar då 
nätverk och politik möts digitalt medan vi ser en kommande ökad kostnad för utrustning som 
behövs för att matcha ovan nämnda behov av digitala möten. I prognosen har vi räknat med 
att situationen kommer att hålla i sig fram till sommaren och sedan en bit in på hösten. Vi 
utgår ifrån att vi har en klarare bild av läget i halvårsrapporten som presenteras i september. 

De åtgärder som har tagits i beaktande vid beräkning av prognosen är att dra ner på planerade 
investeringar och projekt, som t ex analys av den interna IT-miljön, GDPR och inköp av 
diariesystem som legat med i budget för helåret. Dessa arbeten skjuts på framtiden.  

 

 

 



 

 

 

Finansiering 

Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna. 

Koppling till mål 

-  

Ansvarig tjänsteperson 

 

Jeanette Lämmel   Carina Ericson 
Förbundsdirektör   Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund  Fyrbodals kommunalförbund 
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Verksamhetsrapport 2020, kvartal 1
• Årsredovisning för förbundet har tagits fram.

• Analysveckan har genomförts.

• Demokratisk process för ändrad struktur för verksamhetsplan 2021-2023 har fortsatt.

• Ergonomigenomgång har gjorts på förbundet.

• Anpassningar till rådande situation med Covid-19 har påbörjats under första kvartalet. Arbetssätt och metoder har förändrats. Stor 
påverkan på aktiviteter som möten, nätverksträffar, utbildningstillfällen och konferenser där många flyttats fram i tiden eller ändrat 
karaktär. Många möten och utbildningar har skett digitalt.

• Under första kvartalet har 5 kurser, med sammantaget 87 deltagare, genomförts inom ramen för Kurser och konferenser.

• Som en besparingsåtgärd beslutade direktionen vid sitt sammanträde 2020-04-02 att verksamheten Kurser och konferenser ska läggas
ned med omedelbar verkan. Kompetenshöjande insatser och aktiviteter som anordnas av andra delar av förbundet kvarstår.

• Projektpolicy och modell har tagits fram.

• Finansiering av Kommunakademin Väst för 2021 har fastställts och ny verksamhetsledare anställts, Johanna Eliasson. En utvärdering av 
samverkansytan har genomförts.

• Projektet Bättre företagsklimat har avslutats. Drygt 2 000 personer från kommunerna har deltagit.

• Inom samverkan för Samhällsorientering för nyanlända (SO) har diskussion startat om att ha endast en utförarkommun (idag tre) samt 
anpassningar gjorts till att SO utökats och nu omfattar 100 timmar.

• Glädjande nyheter! Miljardsatsning på fiskodling i Sotenäs. Norsk etablering.



Övergripande mål: 
Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
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1. Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv

• Position Väst har inlett insatser för att stötta 
kommunerna med utökad offertberedskap för 
utländska företagsetableringar vilket innebär att 
markområden kan paketeras och marknadsföras 
på Business Swedens plattform Site Finder.

• Projektet Bättre företagsklimat i Fyrbodal 
har avslutats och rapporterats in till VGR sista 
februari 2020. Över 2000 personer har deltagit i 
aktiviteter som anordnats i projektet.

• Ett Superteamsmöte har genomförts med alla 
företagsfrämjande aktörer som beviljats delregionala 
tillväxtmedel för år 2020 för ökad samverkan och 
synergieeffekter projekten emellan.

• En regional arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på 
modell för delregionala tillväxtmedel för nästa 
programperiod.

• Arbetsutskottet har fattat beslut om finansiering 
av två projekt, Vi-projektet och ÖDE - Support Group 
Network.

Strategi 1: Genomföra kunskapshöjande och 
strategiska insatser med syfte att öka den 
kommunala servicen och kunskapen om 
företagens villkor.

Strategi 2: Erbjuda entreprenörer samt små och 
medelstora företag tillgång till ett behovsstyrt och 
”sömlöst” stödsystem som är jämlikt och robust. Systemet 
ska främja innovation, entreprenörskap, företagande och 
nyinvesteringar genom att driva en effektiv och 
samordnad hantering av tillväxtmedel.



1. Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv

• Miljardsatsning på fiskodling i Sotenäs. Norsk etablering.

• Planering av insatser för utlandsägda bolag pågår i samverkan med 
Business Sweden.

• Flera nya företagsetableringsärenden har inkommit till Position 
Väst.

• Arbetsgrupp för företagsetableringar inom besöksnäringen 
har inventerat möjlig inriktning.

Strategi 3: Stärka det befintliga näringslivet inom 
områden där vi har internationell konkurrenskraft 
genom att driva samordnade offensiva satsningar 
för att attrahera investeringar och 
företagsetableringar i enlighet med antagen 
strategisk plan.



Övergripande mål: 
En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov 
samt individers tillgång till likvärdig utbildning

2
Foto: Patrik Johäll, copyright: Högskolan Väst



2. En väl fungerande kompetensförsörjning 
utifrån arbetsmarknadens behov samt 
individers tillgång till likvärdig utbildning.

• Informationsinsatser om Vård- och 
omsorgscollege i Sotenäs, Lysekil och Munkedal.

Strategi 1: Skapa förutsättningar för bättre 
matchning genom hållbara strukturer, 
omvärldsbevakning, samverkansarenor och 
projektverksamhet.

Strategi 2: Stödja kommunerna i arbetet med att 
säkerställa tillgången till behörig personal.

• Kompetensråd Fyrbodal och berörda 
nätverk har inlett diskussioner om 
omställning för att möta effekter av Covid-
19.



2. En väl fungerande kompetensförsörjning 
utifrån arbetsmarknadens behov samt 
individers tillgång till likvärdig utbildning.

• Praktiksamordning i Fyrbodal har övergått från 
projektform till driftsorganisation enligt särskilt 
samverkansavtal med 13 av 14 kommuner, 
Kunskapsförbundet Väst samt Högskolan Väst. 
Utredning pågår om utökning av samverkan till 
att även omfatta praktikanskaffning. 

• Teknikcollege har ny processledare, aktuella 
processer är certifiering av gymnasieprogram i 
Uddevalla, Vänersborg och Bengtsfors samt 
kring ökad kvalitet av lokala college. 

Strategi 3: Främja samverkan mellan skola och 
arbetsliv.



2. En väl fungerande kompetensförsörjning 
utifrån arbetsmarknadens behov samt 
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 4: Stödja kommunernas arbete med att få fler att 
fullfölja sina studier eller vara i arbete.

• Projektansökan kring Fullföljda studier har tagits 
fram, tillväxtmedel sökt och beviljat.

• Branschråd för Bygg och Transport uppstartat. 
Branschråd Gröna näringar planeras.

• Vård- och omsorgscollege
• Flera personer har utbildats till språkombud enligt nationellt 

koncept.
• Lokala college har tillsatt arbetsgrupp för att ta fram koncept 

för PRAO inom vård- och omsorg.
• Vissa lokala college har utsett yrkes- och elevambassadörer i 

syfte att öka intresset för yrken inom området.



2. En väl fungerande kompetensförsörjning 
utifrån arbetsmarknadens behov samt 
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 5: Vara en arena för gemensam 
organisering där samverkan ger ekonomiska 
fördelar och effektivisering.

• Projekt Strategisk Kompetensförsörjning Fyrbodal
• Diskussion med VGR om en förlängning av projektet med 

anledning av omprioriteringar och senareläggning av aktiviteter 
på grund av Covid-19 har påbörjats.

• Uppdragsbeskrivning för nätverket Vuxenutbildning har godkänts.
• Kompetensutvecklingsdag för pedagoger inom vuxenutbildning 

med över 500 deltagare samt en Dialogdag med Skolverket har 
genomförts.



Övergripande mål: 
En väl utvecklad infrastruktur
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3. En väl utvecklad infrastruktur

• Projekt Fossilfri Gränsregion 2030:
• Utbyte har skett med norska parter om fossilfri 

byggarbetsplats.
• Cirka 30 personer har deltagit vid konferens med 

tema Laddinfrastruktur och kommunernas 
tänkbara roller. 

• Påverkansarbete har skett gentemot 
Västtrafik/VGR rörande kombinerande av biogas 
och el i stadstrafik.

• Samordning av varudistribution, 4 kommuner 
medverkar.

• Projektet Tur & Retur – hållbara resor mellan 
land och stad har genomfört enkäter, upphandlat 
turistaktör för cykelsatsning, etablerat 
företagssamarbete för samåkning samt 
vidareutvecklat en app för samåkning

• Handlingsplan för digitalisering har godkänts. Ett 
av fokusområdena är Digital infrastruktur. 
Mätningar 2019 visar att det finns en del kvar att 
göra gällande täckning av fiber i kommunerna.

• Tillgång till fast bredband om
minst 100 Mbit/s
(faktisk hastighet).

Strategi 1: Stödja utvecklingen av hållbara 
godstransporter och utvecklingen av hållbart 
resande.

Strategi 2: Stödja en IT-infrastruktur med hög 
kvalitet för alla som främjar hållbarhet.

Kommun 2018 2019
Bengtsfors 53,19% 55,11%
Dals-Ed 72,96% 78,10%
Färgelanda 54,38% 60,69%
Lysekil 73,69% 78,51%
Mellerud 45,54% 57,63%
Munkedal 73,94% 76,57%
Orust 56,11% 74,98%
Sotenäs 76,98% 77,55%
Strömstad 73,99% 75,97%
Tanum 77,25% 78,56%
Trollhättan 91,91% 94,09%
Uddevalla 83,96% 86,82%
Vänersborg 81,62% 83,22%
Åmål 75,98% 77,60%



3. En väl utvecklad infrastruktur

• Ett regionalt arbete som ser över ortstrukturer i 
Västra Götaland har påbörjats.

Strategi 3: Delta i det regionala 
strukturbildsarbetet som tydliggör de övergripande 
behoven som finns av åtgärder i den funktionella 
geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft, 
kollektivtrafik, sjöfart och cykel.

Strategi 4: Bevaka och agera i planering och 
genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns 
upptagna i de nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 2018-2029.

• Beslut har tagits om skrivelsen "Det är dyrt att 
bygga cykelvägar i Fyrbodal"

• ÅVS för väg 171 har startat



3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 5: Kartläggning av prioriterade 
infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som 
har bäring på kommande planomgång 2022-2033.

• Dialogarbete kring trygg elförsörjning i Fyrbodal har påbörjats

• Arbete med pendelparkeringsstrategi har påbörjats i Västra Götaland

• Arbete med prioritering av BK4 vägar har påbörjats



Övergripande mål: 
Hållbar landsbygdsutveckling
och väl fungerande samspel mellan städer och landsbygder
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4. Hållbar landsbygdsutveckling och väl fungerande 
samspel mellan städer och landsbygder

• Ett upplägg för kommande rådslag som ska ge 
oss vår gemensamma färdriktning och 
framtidsbild har tagits fram.

• WIKI-Fyrbodal har skapats vilket möjliggör 
löpande inspel under processen i framtagandet 
av framtidsbilden.

Strategi 1: Skapa och kommunicera en väl 
förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal.

Strategi 2: Skapa förutsättningar för ett ökat 
samspel mellan städer och landsbygder genom 
omvärldsbevakning, analyser och samarbeten.



4. Hållbar landsbygdsutveckling och väl fungerande 
samspel mellan städer och landsbygder

• Samarbete kring skoglig bioekonomi har 
etablerats med Paper Province Värmland, IUC 
Dalarna, Innovatum med flera och ansökan om 
gemensamt projekt har utarbetats. 

• Utveckling av nya affärsupplägg för resterna från 
de industriella parterna i projekt Tillverka i trä har 
påbörjats. 

• Projekt Grön Tillväxt Trä har genomfört 
studiebesök och seminarium. Projektet har 
förlängts till och med november.

Strategi 3: Samverka för att etablera Fyrbodal som 
ledande delregion inom skog och trä, med 
satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler 
nyinvesteringar.



4. Hållbar landsbygdsutveckling och väl 
fungerande samspel mellan städer och landsbygder

• Har medverkat i Innovatums förstudie ”Innovationsplattform för marina 
livsmedel och marin bioteknik”.

• Har medverkat i styrgrupperna för Svenskt Marintekniskt Forum respektive 
projektet "Maritim utveckling Bohuslän 2.0”.

• Ny artikel om initiativet med artificiella rev i Byfjorden för ökad biologisk 
mångfald med stort inslag av torsk har publicerats.

• Har deltagit i dialogmöte inför nationell strategi för fiske och vattenbruk från 
2021.

Strategi 4: Samverka för att etablera Fyrbodal som en 
ledande maritim delregion med lösningar inriktade på 
innovation, nyinvesteringar samt en miljöanpassad och 
hållbar utveckling.



Övergripande mål: 
En stark och attraktiv gränsregion
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5. En stark och attraktiv gränsregion

• Interregprojekten "Unga möjligheter" 
och "Hållbar besöksnäring på gränsen" har 
startat upp.

• Deltagit i den västsvenska arbetsgruppen VäReg
för att bevaka och bidra i arbetet med att ta fram 
innehåll och påverka innehåll i kommande 
programperiod.

Strategi 1: Verka för att tillsammans med 
Svinesundskommittén och andra parter stärka 
området Göteborg/Oslo/Öresund som en attraktiv 
region för invånare och företag att leva, studera 
och arbeta i, samt att investera och bedriva 
verksamhet i.

Strategi 2: Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av 
EU:s strukturfonder, som Interreg Sverige/Norge, 
Öresund/Kattegatt/Skagerack (ÖKS) med flera.



Övergripande mål: 
En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
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6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla

• Arbetsgruppen för seminariet Attraktiva 
kommuner har förstärkts med representation 
från en samhällsbyggnadsförvaltning.

• Samarbete med Länsstyrelsen kring 
gemensamma kunskapshöjande aktiviteter har 
påbörjats.

• Kulturstrategen har deltagit i seminarium och 
workshop med Statens konstråd och Chalmers.

• Nätverkstan har presenterat sin kartläggning 
över nuläget i kommunerna.

• Nätverket för kulturansvariga har deltagit i 
konferensen Folk och Kultur i Eskilstuna.

• KF har deltagit i Skaraborgs seminarium om 
Kreativa Kraftfält samt anordnat ett delregionalt 
möte med fokus på nästa steg efter Kreativa 
Kraftfält-studien.

Strategi 1: Öka kunskapen om kopplingen mellan 
kultur och kommuners attraktionskraft.

Strategi 2: Öka kunskapen om kultur som 
innovationsdriven tillväxtfaktor.



6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla

• Kommunalförbundet har samarbetat med VGR 
kring utlysning av projektstöd inom programmet 
för kulturella och kreativa näringar (KKN).  

• Kulturstrategen har deltagit i styrgruppen för 
projektet Artifex som stöttar kulturföretagare 
inom design och hantverk i Dalsland.

• Kulturstrategen har varit på studiebesök på 
Region Skåne med fokus på KKN-frågor.

Strategi 3: Främja kulturföretagande.



Övergripande mål: 
Invånarna ska erbjudas en god, jämlik
och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
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7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och 
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

• Rekrytering av kanslichef på Vårdsamverkan 
Fyrbodal har slutförts i samverkan med sjukhus 
och primärvård inom Västra Götalandsregionen.

• Processledare på förbundet har arbetat med 
praktisk tillämpning av hur barn och unga ska få 
trygg och säker hälso- och sjukvård inom 
korttidsverksamhet LSS.

• Uppdatering av gränssnitt mellan egenvård och 
hälso- och sjukvård har genomförts med 
personal från kommun och primärvård.

• Arbete i kommunal referensgrupp till Västra 
Götalandsregionens arbete med barnuppdraget.

• På socialchefernas uppdrag har en 
uppdragshandling om ett gemensamt stöd till 
vårdens medarbetare och för 
det kommungemensamma arbetet mot en Nära 
vård tagits fram. Resurser kommer 
från överenskommelsen mellan staten 
och SKR om God och nära vård 2020.

Strategi 1: Stödja kommunernas socialtjänst, vård 
och omsorg för god samverkan i gränssnittet 
mellan kommun, region och stat.

Strategi 2: Fungera som en regional stödstruktur 
för kunskapsutveckling och samordning av statliga 
satsningar/inititativ inom socialtjänst samt 
angränsande hälso- och sjukvård.



7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och 
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

• Remisser till och från kommunerna har beretts 
och hanterats gällande organiserat, integrerat 
arbete, oro för det väntade barnet, samverkan
för barn och ungas bästa, SIP (samordnad 
individuell plan) samt handlingsplan för 
suicidprevention.

• Projektet Icare4Fyrbodal har avslutats – ett 3-
årigt Vinnovastött arbete kring innovationsstöd 
och idésluss till socialtjänsten.

• Inspirationsdag om hur kommunerna kan 
skapa servicetjänster har genomförts.

• Arbetet med att starta mottagning liknande 
MiniMaria i Fyrbodal har fortskridit, Vänersborgs 
kommun blir värdkommun.

• Erfarenhetsutbyte med region Jönköping 
om bland annat boendestöd och FoU-
socialtjänstarbete har inletts.

Strategi 3: Medverka till att kommunernas 
socialtjänst samt vård och omsorg arbetar 
kunskapsbaserat och innovativt.

Strategi 4: Identifiera och utreda 
verksamhetsområden där kommunerna kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och 
rättssäkert sätt.



7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och 
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

• Ett nytt nätverk för chefer Personlig Assistans, 
har startat.

• Inspirationsdag har genomförts kring 
Kommunikation och digitalt stöd i vardagen inom 
verksamhetsområde 
funktionshinder/socialpsykiatri, cirka 
200 deltagare.

• Stöd till kommunerna gällande Framtidens 
vårdinformationsmiljö, FVM, och de optioner 
som nu kan avropas har getts. Bland annat har 
ett dialogmöte med kommunerna genomförts 27 
februari. 

Strategi 5: Driva och stödja utvalda nätverk för 
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt 
stöd.

Strategi 6: Stödja kommunerna i digitalisering och 
välfärdsteknologi.



Övergripande mål: 
God och jämlik hälsa för barn och unga
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8. God och jämlik hälsa för barn och unga

• Stort fokus har lagts på utbildningar och 
kompetensutveckling inom området sex- och 
samlevnad – ett område Skolinspektionen pekar 
på är ett eftersatt område.

• Beslut har tagits om att projektet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck ska fortsätta 
under 2020, Hälsokällan är delaktiga genom att 
arrangera kompetenshöjande aktiviteter. 

• Resultat från projektet ”En skola för alla” har 
presenterats i ett välbesökt seminarium på 
Västra Götalandsregionens konferens om 
Fullföljda studier, ca 200 deltagare. 

Strategi 1: Stödja kommunernas förebyggande 
och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet 
och likvärdiga villkor för barn och unga.

Strategi 2: Verka för en god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och 
regionen.



8. God och jämlik hälsa för barn och unga

• Projekt ”En skola för alla” har avslutats. En 
uppskattad slutkonferens med drygt 300 
deltagare har genomförts 29 januari. 
Slutrapporter finns tillgängliga via Fyrbodals 
hemsida. 

• ”Vi-projektet” har beviljats medel från ESF - ett 
samverkansprojekt med individfokus kring unga 
vuxna som varken arbetar eller studerar. 
Projektägare är Folkhögskoleförvaltningen på 
VGR, 11 kommuner i Fyrbodal deltar i ett 
delprojekt. 

Strategi 3: Stödja kommunernas arbete med att få 
fler unga vuxna i studier eller arbete.



Kvartalsrapport för basverksamheten jan-mar 2020
(tkr) Budget   

2020
Utfall               
jan - mars

Prognos        
apr – dec

Beräknat resultat  
2020

Beräknat res/budget 
2020

Medlemsavgift 35 kr/inv 9 555 2397 7 191 9 588 100 %

Övriga intäkter 100 37 31 68 68 %

Summa intäkter 9 655 2 434 7 222 9 656 100 %

Personalkostnader -6 530 -1 879 -5 628 -7 507 108 %

Resekostnader -180 -28 -68 -96 53 %

Politiska arvoden, ordförande 
och revision

-370 -90 -270 -360 97 %

Möteskostnader politiker och 
tjänstemän

-150 -6 -40 -46 31 %

Konsultkostnader -100 -11 -75 -86 86 %

Administrativa fasta kostnader -920 -161 -508 -669 73 %

Administrativa rörliga kostnader -1 235 -234 -823 -1 057 86 %

Summa kostnader -9 485 -2 409 -7 412 -9 821 104 %

Resultat 170 25 -190 -165
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