PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2015-02-27

§ 25 Årsredovisning 2014
Direktionen beslutade under 2014 att medfinansiera E20 med totalt 15 000 tkr plus
anläggningsindex.(se mer under rubrik Medfinansiering av E20) För att möjliggöra
del av denna finansiering har delar av det egna kapitalet nyttjats. Det ser i
resultaträkningen därför ut som att förbundet totalt går med underskott om 5211 tkr.
Om E20 undantas går kansliet med 1155 tkr i överskott, Navet gör ett negativt
resultat om 894 tkr och Medarbetarcentrum ett negativt resultat om 148 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett
Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5
117 tkr. varav kansliet har ett överskott på 5571 tkr, Navet uppvisar ett underskott
om 102 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 352 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per
invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För
Varbergs och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv. Falkenbergs
kommun utträdde ur förbundet 2014-07-01.
Summa medlemsbidrag till förbundet år 2014 var 16 435 tkr varav 8 000 tkr för
utlysning av tillväxtmedel.

Medfinansiering av E20

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30
att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20
på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till
Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. anläggningsindex under
förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra
Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring.
Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående
summa ska avsättas under en period av fyra år. Delar av det egna kapitalet har
nyttjats och därav har en balanskravsutredning upprättats. Balanskravsutredningen
föreslår att 2014 års underskott inte behöver återställas då synnerliga skäl föreligger
eftersom resultatet belastas med ett bidrag avseende E20, som beloppsmässigt är av
engångskaraktär.

Direktionen beslutar
att komplettera med bilagor om antal anställda samt om hur arbete genomförs på
regional nivå
att efter komplettering för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning
2014 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
att underskott beroende på finansiering av E20 enligt balanskravsutredning inte
behöver återställas
att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter tillsammans med
revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna.
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