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§

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2017-06-01
Dnr 2017/12

Sammanfattning
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.
1
1.7

2
2.1

2.2

2.4

2.9

2.17

3

3.17

Juridiska ärenden
Nr 287/2017
2016/320
Avge yttrande med anledning av överklaganden där beslutet fattas på delegation.
Verksamhetschef 2017-04-10
Allmänna ärenden
Nr 316/2017
Tilldelningsbeslut för upphandling av varor och tjänster inom budget och
ansvarsområde
Sektorchef 2017-04-18
Nr 326/2017
Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och
inköpscentraler
Tf upphandlingschef 2017-04-27
Nr 284, 286, 303, 343, 346/2017
2017/48, 2017/187, 2017/Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB 48
Bevilja avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner
eller motsvarande
Enhetschef 2017-05-03
Gatuingenjör 2017-04-06, 2017-04-07, 2017-04-18
Sektorchef 2017-04-27
Nr 293-294, 334-342/2017
2017/294, 2017/302, 2017/312, 2017/311, 2017/317, 2017/319, 2017/321,
2017/332, 2017/342, 2017/343, 2017/345
Avge yttrande över ansökan om brukande av övervakningskamera
Kanslichef 2017-04-12, 2017-04-29
Nr 285/2017
2017/230
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande 2017-04-06
Ekonomiärenden
Nr 327/2017
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder,
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av
pensions-medel
Ekonomichef 2017-04-24
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Mark- och fastighetsärenden
Nr 288/2017
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser.
Exploateringsingenjör 2017-04-06
Nr 289-291/2017
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2017-03-08
Nr 347, 350, 353-354/2017
2017/277, 2017/292, 2017/338, 2017/339
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats
Exploateringsingenjör 2017-05-04
Fritidsärenden
Kulturärenden
Nr 297-300, 348- 349, 351-352/2017
2017/198, 2017/199, 2017/200, 2017/201, 2017/334, 2017/202, 2017/203,
2017/204
Bevilja kulturarrangemangsbidrag upp till 50 000 kr samt lämna avslag oavsett
belopp.
Verksamhetschef 2017-04-10, 2017-04-28, 2017-05-02,
Personalärenden
Nr 292, 295-296, 304-315, 324-325, 331, 345/2017
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning
inom budget
Sektorchef 2017-04-18, 2017-04-19
Verksamhetschef 2017-04-07, 2017-03-01, 2016-12-05, 2016-12-19, 2016-12-28,
2016-11-21, 2016-12-13, 2016-12-12, 2017-01-12, 2016-12-21, 2017-04-18, 201703-24
Nr 317-322, 344/2017
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv
månader
Enhetschef 2017-04-13, 2017-04-04, 2017-03-28, 2017-02-22, 2017-03-21
Verksamhetschef 2017-04-19, 2017-05-02
Nr 301, 322-323/2017
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Verksamhetschef 2017-04-12
Enhetschef 2017-04-18, 2017-03-31
Planärenden
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Nr 302/2017
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Administratör 2017-04-18
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
funktionsnedsättning och äldreomsorg
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklassen
Grundskolan
Gymnasieskolan
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
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Sida 3 av 3
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20
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Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-05-05

Tjänsteskrivelse delegationsbeslut till
kommunstyrelsen 2017-06-01
2017/12, löpnummer 1978/2017

Sammanfattning
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.
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Juridiska ärenden
Nr 287/2017
2016/320
Avge yttrande med anledning av överklaganden där beslutet fattas på delegation.
Verksamhetschef 2017-04-10
Allmänna ärenden
Nr 316/2017
Tilldelningsbeslut för upphandling av varor och tjänster inom budget och
ansvarsområde
Sektorchef 2017-04-18
Nr 326/2017
Upphandlingsbeslut inom ramen för inköpssamarbetet med Borås Stad och
inköpscentraler
Tf upphandlingschef 2017-04-27
Nr 284, 286, 303, 343, 346/2017
2017/48, 2017/187, 2017/Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB 48
Bevilja avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner
eller motsvarande
Enhetschef 2017-05-03
Gatuingenjör 2017-04-06, 2017-04-07, 2017-04-18
Sektorchef 2017-04-27
Nr 293-294, 334-342/2017
2017/294, 2017/302, 2017/312, 2017/311, 2017/317, 2017/319, 2017/321,
2017/332, 2017/342, 2017/343, 2017/345
Avge yttrande över ansökan om brukande av övervakningskamera
Kanslichef 2017-04-12, 2017-04-29
Nr 285/2017
2017/230
Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte
medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande 2017-04-06
Ekonomiärenden
Nr 327/2017
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder,
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av
pensions-medel
Ekonomichef 2017-04-24
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Mark- och fastighetsärenden
Nr 288/2017
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser.
Exploateringsingenjör 2017-04-06
Nr 289-291/2017
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet.
Verksamhetschef fastighet 2017-03-08
Nr 347, 350, 353-354/2017
2017/277, 2017/292, 2017/338, 2017/339
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats
Exploateringsingenjör 2017-05-04
Fritidsärenden
Kulturärenden
Nr 297-300, 348- 349, 351-352/2017
2017/198, 2017/199, 2017/200, 2017/201, 2017/334, 2017/202, 2017/203,
2017/204
Bevilja kulturarrangemangsbidrag upp till 50 000 kr samt lämna avslag oavsett
belopp.
Verksamhetschef 2017-04-10, 2017-04-28, 2017-05-02,
Personalärenden
Nr 292, 295-296, 304-315, 324-325, 331, 345/2017
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning
inom budget
Sektorchef 2017-04-18, 2017-04-19
Verksamhetschef 2017-04-07, 2017-03-01, 2016-12-05, 2016-12-19, 2016-12-28,
2016-11-21, 2016-12-13, 2016-12-12, 2017-01-12, 2016-12-21, 2017-04-18, 201703-24
Nr 317-322, 344/2017
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv
månader
Enhetschef 2017-04-13, 2017-04-04, 2017-03-28, 2017-02-22, 2017-03-21
Verksamhetschef 2017-04-19, 2017-05-02
Nr 301, 322-323/2017
Medge bibehållen lön under ledighet enligt AB §§ 32 upp till 3 dagar.
Verksamhetschef 2017-04-12
Enhetschef 2017-04-18, 2017-03-31
Planärenden
Naturvårdsärenden
Trafikfrågor
Nr 302/2017
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Administratör 2017-04-18
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
funktionsnedsättning och äldreomsorg
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklassen
Grundskolan
Gymnasieskolan
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
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Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Mona Brolin
Registrator
Kanslifunktionen

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2017-05-24
Sida 1 av 1

§

Planbesked för Nord-afrika 10 m.fl., Storgatan 26 i
Ulricehamn
Dnr 2017/189

Sammanfattning
Hökerum fastigheter i Ulricehamn 3 AB har inkommit med en ansökan om planbesked för
del av Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1. Området saknar stöd i detaljplanen för önskad
bebyggelse av flerbostadshus, då del av fastigheten Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1 endast
får bebyggas med uthus, garage etc. Avsikten är att skapa förutsättningar för en god
boendemiljö och förbättra möjligheten till byggnation av flerbostadshus på fastigheterna
Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1. För att pröva möjlighet till detta behöver en ändring av
detaljplanen genomföras.
Kommunens samlade bedömning är att en ändring av detaljplanen är positivt för kommunen
och ligger i linje med översiktsplanens intentioner om att skapa förutsättningar för attraktiva
boendemiljöer och ökad bostadsbebyggelse. Hela planprocessen beräknas ta cirka 1 år.
Påbörjas planarbetet vintern 2017 beräknas detaljplanen kunna antas vintern 2018.
Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2017-04-20 från samhällsbyggnadschef
Utredning Nord-afrika 10 m.fl.
Begäran om planbesked för Nord-afrika 10 m.fl, Storgatan 26 i Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ändra gällande detaljplan för Nord-afrika 10 och
Nord-afrika 1, utformningen av bebyggelsen prövas i detaljplansprocessen.
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nordafrika 10 m.fl.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-04-20

Tjänsteskrivelse Planbesked för Nordafrika 10 m.fl.,
Storgatan 26 i Ulricehamn
Diarienummer 2017/189, löpnummer 1683/2017

Sammanfattning
Hökerum fastigheter i Ulricehamn 3 AB har inkommit med en ansökan om planbesked för
del av Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1. Området saknar stöd i detaljplanen för önskad
bebyggelse av flerbostadshus, då del av fastigheten Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1 endast
får bebyggas med uthus, garage etc. Avsikten är att skapa förutsättningar för en god
boendemiljö och förbättra möjligheten till byggnation av flerbostadshus på fastigheterna
Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1. För att pröva möjlighet till detta behöver en ändring av
detaljplanen genomföras.
Kommunens samlade bedömning är att en ändring av detaljplanen är positivt för kommunen
och ligger i linje med översiktsplanens intentioner om att skapa förutsättningar för attraktiva
boendemiljöer och ökad bostadsbebyggelse. Hela planprocessen beräknas ta cirka 1 år.
Påbörjas planarbetet vintern 2017 beräknas detaljplanen kunna antas vintern 2018.
Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ändra gällande detaljplan för Nord-afrika 10 och
Nord-afrika 1, utformningen av bebyggelsen prövas i detaljplansprocessen.
Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nordafrika 10 m.fl.

Ärendet
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta
en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att
områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om
att inleda en sådan planläggning.
Hökerum fastigheter i Ulricehamn 3 AB har inkommit med en ansökan om planbesked för
Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1. Gällande detaljplan är från år 2000 och fastigheten är
planlagd för handel, kontor och bostäder, delar av fastigheten Nord-afrika 10 och Nord-afrika
1 får dock endast bebyggas med uthus, garage, etc. Avsikten är att skapa förutsättningar för
en god boendemiljö och förbättra möjligheten till byggnation av flerbostadshus på
fastigheterna. Utformningen av bebyggelsen måste således prövas i detaljplaneprocessen och
Miljö- och samhällsbyggnad har inte bedömt sådana aspekter i den begäran om planbesked
som inkommit.
Kommunens samlade bedömning är att en ändring av gällande detaljplan är positivt för
kommunen och ligger i linje med översiktsplanens intentioner om att skapa förutsättningar
för attraktiva boendemiljöer och ökad bostadsbebyggelse.
Detaljplaneändringen föreslås hanteras med standard planförfarande eftersom ändringen av
detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte medföra en betydande
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miljöpåverkan.

Tidsplan
Hela planprocessen beräknas ta cirka 1 år. Påbörjas planarbetet vintern 2017 beräknas
detaljplanen kunna antas vintern 2018. Observera att en eventuell överklagandeprocess
påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.

Ekonomi
Avgiften för planbesked med medelstor åtgärd är 13 440 kr, enligt gällande taxa. Faktura på
avgiften skickas separat.
Innan detaljplan kan påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan kommunen och sökande. I
planavtalet ska ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan kommunen och den
sökande framgå. Om allmänplats mark blir aktuellt inom planområdet kan kommunen ålägga
exploatören att bekosta dessa åtgärder om dessa kopplas direkt till exploateringen.

Beslutsunderlag
1
2

Utredning Nordafrika 10 m fl
Begäran om planbesked för Nordafrika 10 m.fl, Storgatan 26 i Ulricehamn

Beslut lämnas till
Hökerum fastigheter i Ulricehamn 3 AB
Samhällsbyggnadschef

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef

Eva Öhlund
Enhetschef Planenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Puck Larsson
Planarkitekt
Planenheten
Sektor miljö- och samhällsbyggnad

Dnr: 2016.00502

2017-05-24

1 (11)

Kommunstyrelsen

Begäran om planbesked
och planuppdrag avseende detaljplan för
Nord-afrika 10 m.fl.
Utredning
Syfte
Hökerum Fastigheter har inkommit med en begäran om planbesked för fastigheterna Nordafrika 10 och Nord-afrika 1. Avsikten är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och
förbättra möjligheten till byggnation av flerbostadshus på fastigheterna.
Gällande detaljplan för fastigheterna är från år 2000 och tillåter handel, kontor och bostäder.
Del av fastigheten Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1 får dock endast bebyggas med uthus, garage
etc. För att möjliggöra en god boendemiljö och byggnation av flerbostadshus på fastigheterna
behöver därför gällande detaljplan ändras.
Områdets läge
Fastigheten Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1 är belägna i Ulricehamns stad. Fastigheterna
angränsar i väst mot Storgatan gränsar i öster mot kyrkparken. Nord-afrika 10 angränsar i
norr mot Stora torget och i söder mot Nord-afrika 1. Fastigheten Nord-afrika 1 angränsar i
söder mot Nord-afrika 9 som bland annat används som församlingslokal av Svenska kyrkan.
Se kartbild.

Kartbild över fastigheternas läge i Ulricehamn.

Miljö och samhällsbyggnad
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun
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Markägoförhållanden
Fastigheterna ägs av Hökerum fastigheter i Ulricehamn 3 AB.
Planförhållanden och riktlinjer
Översiktsplan
Den gällande översiktsplan för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-1029. I översiktsplanen pekas aktuellt planområde som ett område för möjlig förtätning i
centrum. Enligt översiktsplanenen kan ny bebyggelse användas för att förstärka upplevelsen av
en sammanhängande centrumbebyggelse.

Miljö och samhällsbyggnad
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun
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I översiktsplanen förtydligas att många av de bebyggelselägen som föreslås saknar närmare
planeringsunderlag och att det krävs nya eller ändrade detaljplaner av de fastigheter som inte
medger en tillräcklig byggrätt.
Översiktsplanen tar också upp att det ska eftersträvas god tillgänglighet från bostäder till
grönområden vid planläggning av ny bostadsbebyggelse och från befintlig bebyggelse enligt
indikatormodellen för grönområden. I stadens centrala delar är det extra viktigt att tillämpa
modellen för där kan ett grönområde vara det enda som finns i närområdet för dem som bor
centralt. I översiktsplan står också att ”vi ska bevara naturområden och funktioner av
betydelse för den biologiska mångfalden”. Även om fastigheterna ligger i tätbebyggt område
och i centrala Ulricehamn är det viktigt att uppmärksamma att det kan det finnas funktioner
av betydelse för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som gynnar människans
välbefinnande. Ekosystemtjänsterna kan bidra till, t.ex. ren luft, reglering av lokalklimat,
hantering av flöden (t.ex. dagvattenflöden), mm. och därmed bidra till en god boendemiljö. I
detaljplaneskedet kan det bli aktuellt att undersöka ekosystemtjänsterna närmare.
Fördjupad översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen från 2008 förordar en förtätning av staden, vilket den begäran
om planbesked som inkommit skulle möjliggöra i större utsträckning än vad gällande
detaljplan medger. I centrumområden ska den blandning av olika funktioner och
verksamheter som finns stärkas samtidigt som kommunen ska eftersträva en ökning av
andelen bostäder som klarar dagens tillgänglighetskrav i området.
Byggnationer inom centrumområdet ska anpassas i skala och form så att det inte strider mot
kulturmiljövärdena. Särdragen i stadsstrukturen och utformningen av byggnader ska bevaras
inom området. Den fördjupade översiktsplanen tar också fasta på att bakgårdar ska vara
ordnade och att kvartersgränserna ska följas och markeras. Planteringar kan med fördel
utformas så att de överensstämmer med de historiska köksträdgårdar som funnits.
När detaljplaner tas fram för att genomföra förändringar i område måste konsekvenser av
ökade trafikmängder och påverkan på kulturmiljövärden beaktas. Dessa kommer att utredas
närmare i ett eventuellt detaljplaneskede.
Gällande detaljplan från 2000
Gällande detaljplan för området antogs 2000-03-13. Genomförandetiden för planen gick ut
2015-03-31. Detaljplanen tillåter handel, kontor och bostäder. Bostäder får dock inte
inrymmas i fastigheternas bottenvåningar. Enligt detaljplanen ska ny bebyggelse utformas
med fasader av trä alternativt puts som ansluter till omgivningens kulturhistoriska särart.
Taktäckning ska ske med rött lertegel.
Syftet med bestämmelsen om att del av Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1 endast får bebyggas
med uthus, garage etc. var att skapa en gårdsbebyggelse med en historisk förankring. I dagens
Ulricehamn finns politiska ställningstagande om att prioritera fler bostäder bland annat
genom förtätning. Den begäran om planbesked som inkommit stämmer väl överens med dessa
ställningstaganden men det är viktigt att värna områdets särart i övrigt och skapa en attraktiv
boendemiljö som innefattar gårdsmiljön. För att bevara en kulturhistorisk anknytning bör
kopplingar till den historiska gårdsbebyggelsen eftersträvas och passager in till innergårdar i
kvarteret övervägas i en eventuell detaljplaneprocess.
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Strandskydd
Nord-afrika 1 och Nord-afrika 10 ligger inom strandskyddsområde för sjön Åsunden.
Strandskyddet är upphävt i gällande plan och återinträder inte vid en detaljplaneändring.
Riksintresse kulturmiljövård
Fastigheterna ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Kulturmiljön bär på värden och
möjligheter som ska tas tillvara. För att de kulturhistoriska värdena ska tas tillvara i
samhällsutvecklingen krävs ofta en kombination av olika åtgärder och insatser beroende på
värdenas karaktär, omfattning, känslighet och behov. Det handlar inte bara om att bevara och
skydda mot skada eller utarmning utan även om att utveckla, förädla, lägga till och nyskapa
värden. Kulturmiljön är en grundläggande planeringsförutsättning och ska räknas som en
resurs och inte ett hinder i planeringsfasen. Hänsyn ska tas till kulturvärdena vid utveckling
av området för att kunna utveckla och bevara de värden som har identifierats.
Fornlämningar
Fastigheterna ligger inom fast fornlämningsområde. Förändringar som berör fast
fornlämningsområde kan innebär att arkeologiska utredningar kan behöva genomföras inom
detaljplaneprocessen.
Vattenskyddsområde
Nord-afrika 1 och Nord-afrika 10 ligger inte inom vattenskyddsområde.
Områdets förutsättningar
Fastigheterna har god tillgänglighet
med närhet till bl.a. skolor,
livsmedelsbutik, kollektivtrafik samt
grönområden. Fastigheten Nord-afrika
1 är idag till stora delar obebyggd med
undantag för ett uthus som nås via
fastigheten Nord-afrika 10. Båda
fastigheterna används idag delvis för
parkering.
Det uthus (gårdshus) som idag finns på
fastigheten Nord-afrika 1 är ett av få
kvarvarande och vittnar om gamla
tider. Byggnaden är inte skyddat i
gällande detaljplan men det finns
värden som med fördel kan tillvaratas
och utvecklas vid byggnation på
fastigheterna.
Vid en byggnation av flerbostadshus på
fastigheterna kommer ytor som idag används för parkering och delar av innergården på Nordafrika 10 tas i anspråk. Det område som berörs av detaljplaneändringen bör således innefatta
hela Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1 för att säkerställa såväl en god boendemiljö som
parkeringsmöjligheter för båda fastigheterna. Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun ska
följas i ett eventuellt detaljplanearbete.
Föroreningar
Området är inte bedömt som ett potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsen.
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Tekniska förutsättningar
De tekniska förutsättningarna för fastigheterna bedöms vara goda. Det finns också goda
möjligheter att ansluta till fjärrvärme och fiber då dessa nät finns i fastigheternas närhet.
Planprocessen och preliminär tidsplan
Detaljplaneändringen föreslås hanteras med standard planförfarande eftersom ändringen av
detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande
innan planen kan vinna laga kraft.
Om planarbetet påbörjas vinter 2017, beräknas detaljplanen kunna antas vinter 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Avgiften för planbesked med medelstor åtgärd är 13 440 kr, enligt gällande taxa. Faktura på
avgiften skickas separat.
Det kommer att upprättas ett planavtal mellan kommunen och fastighetsägaren, innan
planarbete påbörjas. Här ska det framgå vilka kostnader fastighetsägaren ska stå för.
Bedömning
Miljö- och samhällsbyggnads samlade bedömning är att det är positivt att gällande detaljplan
ändras för att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus på Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1. En
detaljplaneändring bör dock omfatta hela fastigheterna Nord-afrika 10 och Nord-afrika 1.
Utformning och gestaltning av kommande byggnation måste utredas vidare i
detaljplanearbetet.
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Ärendets beredning
I beredningen av ärendet har följande personer deltagit:
Dennis Bengtsson, Planarkitekt
Edward Isaksson, Exploateringsingenjör
Fredrik Larsson, Exploateringsingenjör
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör
Lisa Mårtensson, Kultursekreterare
Mats Kindlund, Gatuingenjör
Pär Nordgren, Miljöinspektör
Thomas Brolin, UEAB

Bilagor
Ansökan om planbesked (4 sidor)
Gällande detaljplan årtal (1 sida)

Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2 § plan- och bygglagen inte överklagas.

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Miljö och samhällsbyggnad

Puck Larsson
Planarkitekt
Planenheten
Miljö och samhällsbyggnad
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ULRICEHAMNS
KOMMUN
kommun,

Ulricehamns

Kommunstyrelsen

523 86 Ulricehamn
kommun@ulricehamn.se,

0321-59

gar)

50 00

/w

:A

Begäran om planbesked
1. Ansökan
Ansökningsdatum
Datum
2017-02-27

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Nordafrika 10 m.fl

Storgatan

Ansökan

26

avser

Ändring av befintlig detaljplan
Byggnad
Flerbostadshus

Beskrivning och motivering

av projeket

Ändring av byggrätt för att möjliggöra bostadsbyggande.

Kontaktuppgifter
Är sökanden en privatperson

eller ett företag?

S» l

Företag
Sökande
Företag

Organisationsnummer

Hökerum Fastigheteri Ulricehamn 3 AB

556645-7122

Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress

0705-78

Norra Strandengatan 5A

28 71

Postnummer

Postort

523 37

Ulricehamn

E-postadress

Företagets projektnummer

viktor@hokerumbygg.se

1710

Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

Viktor

Ståhl

Telefon (även riktnummer)
0706-78

E-postadress
viktor@h0kerumbygg.se

28 71

Är fastighetsägaren/tomträttsinnehavaren

en annan

än sökanden?

Nej

Bilagor
Situationsplan eller karta över området (obligatoriskt)

Löpnummer

12 463

ULRICEHAMNS
KOMMUN
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.
Ovanstående personuppgifter

kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen

(PuL).
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Information
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner

och områdesbestämmelser

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser

upprättas, antas, ändras och upphävs

samt om besked från kommunen om
att inleda en sådan planläggning.
Planbesked
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan
områdesbestämmelser ändras eller

antas, ändras eller upphävs eller att

upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda
åtgärden och en karta som visar det
område som berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets

karaktär och ungefärliga

omfattning.
4 § När kommunen harfått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra
månader, om kommunen och den som
har gjort begäran inte kommer överens om något annat.
5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.
Om kommunen avser att inleda en planläggning ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggning enligt
kommunens bedömning kommer att ha lett fram
till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.
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Budget- och verksamhetsuppföljning 2017-04-30
Dnr 2017/333

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2017. I
rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser
kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för
god ekonomisk hushållning.
Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen 2017 uppgår till +69,7 mnkr.
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat.
Avvikelsen totalt uppgår till +11,0 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 27,2
mnkr bättre än budgeterat. Sammantaget förväntas ett ekonomiskt utfall som är 38,1 mnkr
över budget.
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 100 mnkr (2016: 91,3 mnkr). Den budgeterade
investeringsvolymen för 2017 uppgår till 184 mnkr. Investeringarna under årets fyra första
månader uppgår till 18,5 mnkr (2016: 15,4 mnkr).

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2017-05-24 från ekonomichef
Budget och verksamhetsuppföljning april 2017
Månadsrapport 2017-04-30 riskkontroll

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Godkänner rapporten per april 2017 avseende budget- och verksamhetsuppföljning.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-05-24

Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning
2017-04-30
Diarienummer 2017/333, löpnummer 2044/2017

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2017. I
rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser
kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god
ekonomisk hushållning.
Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen 2017 uppgår till +69,7 mnkr.
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen
totalt uppgår till +11,0 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 27,2 mnkr bättre än
budgeterat. Sammantaget förväntas ett ekonomiskt utfall som är 38,1 mnkr över budget.
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 100 mnkr (2016: 91,3 mnkr). Den budgeterade
investeringsvolymen för 2017 uppgår till 184 mnkr. Investeringarna under årets fyra första
månader uppgår till 18,5 mnkr (2016: 15,4 mnkr).

Förvaltningens förslag till beslut

Godkänner rapporten per april 2017 avseende budget- och verksamhetsuppföljning.

Ärendet

Enligt bifogad rapport med bilaga.
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Månadsrapport 2017-04-30 riskkontroll
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Ekonomisk översikt
Det prognostiserade ekonomiska resultatet
för kommunen 2017 uppgår till +69,7 mnkr.
Resultatet 2016 uppgick till 58,2 mnkr. Den
ekonomiska prognosen för 2017 innebär
följaktligen ett ekonomiskt resultat på en
högre nivå jämfört med föregående år.
Investeringarna under årets fyra första
månader uppgår till 18,5 mnkr (2016:
4,8 mnkr).

Ekonomisk prognos 2017
Kommunens ekonomiska resultat för 2017
prognostiseras uppgå till +69,7 mnkr. Det
budgeterade resultatet för året uppgår till 31,6
mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2017 är
följaktligen 38,1 mnkr bättre än budget.

Ekonomiskt resultat, mnkr
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Inom sektor välfärd prognostiseras
budgetunderskott med -1,5 mnkr inom
äldreomsorgen, samt
-1,2 mnkr inom verksamheten
funktionsnedsättning. Underskotten i dessa
verksamheter förväntas dock kunna täckas av
överskott inom individ- och familjeomsorgen samt
med medel som avsatts i budget centralt inom
sektorn. Sektor välfärd räknar totalt sett med ett
ekonomiskt utfall som innebär ett överskott mot
budget med 5,3 mnkr.
Sektor lärande räknar med underskott inom
verksamheten förskola med -4,7 mnkr. Även inom
verksamheten grundskola prognostiseras underskott
mot budget (-2,9 mnkr). Underskotten i
verksamheterna täcks till en mindre del av medel
som avsatts centralt inom sektorn. Sektorn som
helhet räknar med ett utfall som innebär underskott
mot budget med -6,6 mnkr.
Sektor service räknar med överskott mot budget
med +0,4 mnkr och sektor miljö- och
samhällsbyggnad räknar med ett samlat
budgetöverskott med +1,5 mnkr.
Mot bakgrund av prognoserna för verksamheterna
är bedömningen att avsatta medel för ”budget i
balans” (3,3 mnkr) inte kommer att behöva
användas under året för att täcka underskott inom
verksamheterna. Totalt prognostiseras
budgetavvikelsen för kommunledningsstaben uppgå
till 5,4 mnkr, varav 2 mnkr avser kommunstyrelsens
medel för oförutsedda kostnader.
Av avsatta medel i lönepotten förväntas ca 5 mnkr
återstå efter att verksamheterna har kompenserats
för ökade kostnader till följd av löneöversynen 2017.
En viktig orsak är att en del av de ökade
kostnaderna finansieras via statsbidraget för
lärarlönelyftet.

Ekonomiskt resultat exkl.
jämförelsestörande poster, mnkr
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totalt uppgår till +11,0 mnkr. Nettobudgeten för
verksamheterna uppgår till 1.278 mnkr.
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Den ekonomiska prognosen påverkas av förväntade
reavinster i förvaltade pensionsmedel (4,7 mnkr).
Dessa intäkter ses som jämförelsestörande poster.
Det ekonomiska resultatet exklusive
jämförelsestörande poster förväntas därmed uppgå
till 65,0 mnkr.

Budgetavvikelser
Verksamheternas ekonomiska utfall
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall
prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen
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Finansiering
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli
27,2 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är bland
annat kopplat till högre förväntade skatteintäkter än
budgeterat (+10,4 mnkr). Orsakerna är att Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) senaste
4

skatteunderlagsprognos är högre än tidigare
bedömningar samtidigt som befolkningen ökade
mer än förväntat under 2016.
Reavinster är en annan viktig orsak till överskottet.
Under året har det sålts både industrimark och
bostadstomter. Reavinsterna på dessa försäljningar
uppgår sammantaget till 3,9 mnkr.
Avtal med ICA med flera avseende etableringen vid
Ubbarp beräknas ge intäkter med 4,0 mnkr under
2017. Kostnaderna för etableringen (12,5 mnkr)
belastade det ekonomiska resultatet redan 2015.
Lägre investeringar än planerat beräknas innebära
överskott mot budgeterade kapitalkostnader med
+4,4 mnkr.

Kommunens låneskuld, mnkr
600

522,4

478,0

Över tid är det viktigt att så stor del som möjligt av
investeringarna finansieras via de medel som tillförs
från den löpande driften – självfinansieringsgraden
uppgår i så fall till 100 %. Prognosen för 2017
innebär att hela investeringsutfallet under året
förväntas kunna finansieras med egna medel.
Prognosen avseende årets resultat respektive
investeringsnivån 2017 innebär att samtliga
investeringar den senaste femårsperioden (20132017) kommer att ha finansierats utan upplåning.
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Utlåning till bolagen, mnkr
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Verksamheterna prognos över investeringarna
summerar till 124 mnkr. Den samlade bedömningen
är dock att investeringsutfallet kommer bli lägre.
Alla investeringsprojekt kommer inte att utvecklas
som planerat. Årets nettoinvesteringar beräknas
uppgå till 100 mnkr (2016: 91,3 mnkr). Den
budgeterade investeringsvolymen för 2017 uppgår
till 184 mnkr.
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Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger ramar
och riktlinjer för hur finansverksamheten i
kommunen och bolagen inom kommunen ska
bedrivas.
Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha en
genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. Per
2017-04-30 har kommunen en genomsnittlig
kapitalbindning på 2,0 år.
Kapitalbindning
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Investeringar, mnkr
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Ränterisken är en annan del som regleras i
finanspolicyn. Räntebindningen i låneportföljen ska
spridas över tid enligt en normportfölj.
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Lån
Kommunen fungerar som internbank för bolagen
inom koncernen. Kommunens låneskuld uppgår per
2017-04-30 till 475 mnkr, samtidigt som utlåningen
till koncernens bolag uppgår till 621,6 mnkr.
Ulricehamns kommun har följaktligen ingen ”egen”
låneskuld.

Upplåningen ligger i stort inom ramen för
normportföljen. När det gäller räntebindningen 2-3
år så är det en hel del av lånen som förfaller i maj
vilket påverkar andelen. Per 2017-12-31 beräknas
spridningen vara inom normalportföljen.
Per 2017-04-30 var ca 60 mnkr av kommunens
likviditet placerad i räntebärande värdepapper.

5

Finansiella placeringar

Balanskravet

En viss del av kommunens likviditet är sedan länge
avsatt till fondering för att möta framtida
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts några
”nya” medel i portföljen under den senaste
femårsperioden.
Per 2017-04-30 uppgick det bokförda värdet på
placerade medel till 96,5 mnkr. Marknadsvärdet på
portföljen per 2017-04-30 uppgår till 106,8 mnkr.

Ulricehamns kommuns prognostiserade
ekonomiska resultat 2017 innebär att
kommunallagens krav på ekonomi i balans är
uppfyllt. Av 2017 års ekonomiska resultat bedöms
inga ytterligare medel avsättas till kommunens
resultatutjämningsreserv. Efter tidigare års
avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till
51,4 mnkr.

Finansiella placeringar, mnkr

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att
återställa.

Balanskravet, mnkr
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Årets resultat enligt
resultaträkningen

81,1

- reducering av samtliga realisationsvinster

50
2013

2014

2015

2016

201704

69,7
-8,6

+ justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

-

+ justering för realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet

-

+ orealiserade förluster i värdepapper

-

- justering för återföring av orealiserade
förluster i värdepapper

-

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

61,1

- reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

-

+ användning av medel från
resultatutjämningsreserv

-

Balanskravsresultat

61,1

Känslighetsanalys
Känslighetsanalys, mnkr
2016
Förändrade personalkostnader
med 1 %

9,8

Förändrade bruttokostnader
med 1 %

15,2

Förändrad utdebitering med
1 krona

49,3

Förändrat skatteunderlag i riket
med 1 %

10,8
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God ekonomisk hushållning

vilka förutsättningar som finns att driva verksamhet
som direkt eller indirekt påverkar ohälsan.

Verksamhetsmål
Ulricehamns kommun ska ha 25 000
invånare 2020.
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Folkmängden i kommunen var 24 021 personer per
den 31 mars. Befolkningen har ökat med 134
personer bara under årets första kvartal. Det är
framförallt en stor inrikes inflyttning och en måttlig
inrikes utflyttning som har legat bakom
folkökningen hittills i år.
Indikator/mätetal
Antal invånare
i Ulricehamns
kommun

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde

23 887

24 021

23 850

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt
anställda ska minska
Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt
Analys
Förvaltningen har under perioden jan-mars 2017
ca 7,3 % i total sjukfrånvaro där det finns variationer
i den sektorsspecifika sjukfrånvaron. Det innebär att
sjukfrånvaro har ökat sedan T3 (från 6,5 %) och
jämfört med samma period förra året ökar
sjukfrånvaron (jan-mars 2016 ca 7,2 %) marginellt.
Utvecklingen ser olika ut i respektive sektor men
sammantaget ökar den totala sjukfrånvaron och kan
mycket väl hamna runt 7 % för 2017.

Högre chefs uppföljning av lokala chefers insatser
kring sjukfrånvaron i intervallet dag 15-59 måste
förstärkas och prioriteras i syfte att snabbt vidta
åtgärder för snabb återgång i tjänst, där exempelvis
rehabiliteringsprocessen och stegen under vecka 3-4
är betydelsefull. I vissa ärenden bör
arbetsförmågebedömningar försöka sättas in
tidigare.
Uppföljning och åtgärder för vissa enheter måste
förbättras samt att lokalt arbete kring att sänka
sjukfrånvaron får en tydlig prioriteringsordning för
särskilt utsatta verksamheter. Detta kan med fördel
hanteras i beslutade chefskontrakt i närtid utifrån
politiskt beslut 2016/307.
Som aviserat har rehabiliteringsprocessen setts över
och fackliga organisationer har fått lämna
synpunkter på en justerad och förbättrad process
som lanseras och implementeras under T1 2017.
Arbetsmiljöutbildningar eller liknande kommer att
genomföras igen under 2017, tillsammans med att
det införs ett nytt incidentrapporteringssystem, KIA,
för att förbättra strategiskt arbete med tillbud och
arbetsskador under T2. För närvarande pågår pilot
för vissa verksamheter och systemet går i drift 201706-01 enligt plan.
Indikator/mätetal
Sjukfrånvaro
kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde

6,5%

7,3%

5,5%

Strategiskt måste arbetet med ett hållbart arbetsliv
fortsätta i syfte att få bra verksamhet med en god
arbetsmiljö då det är ett långsiktigt arbete. I vissa
fall påverkar sjuktalen verksamheten och därmed
våra kunder på ett negativt sätt (vikarier, väntetider
eller avvikelser i kvalitet) där omsättningen
sannolikt kan generera ohälsa i förlängningen
tillsammans med arbetssituationen i stort.
Sammanfattningsvis förefaller själva inflödet av nya
sjukfall öka under T1 och en betydande del av
problematiken står fast i att långtidssjukfrånvaron
utmanar. Under perioden ökar antalet medarbetare
med långtidssjukfrånvaro (helt eller delvis).
Åtgärder/insatser för utveckling
Arbetet med att lokalt analysera sjukfrånvaron och
vidta åtgärder systematiskt måste fortsätta, där en
sektor använder så kallade "analysverkstäder" i syfte
att stötta chefen i analys och åtgärder för exempelvis
arbetsmiljö. Detta förefaller ha fått en viss effekt där
dessa lärdomar skulle kunna aggregeras och sedan
exemplifieras inom hela förvaltningen. Trenden
sedan 2015 förefaller vara bruten för den sektorn
även om mycket arbete kvarstår. Chefer bör i en
större utsträckning ta internkonsultativt stöd i ett
tidigare skede kring generella organisatoriska
arbetsmiljöfrågor för att kunna arbeta vidare kring
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Antalet medarbetare med
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska
minska i förhållande till föregående år
Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt
Analys
För perioden jan-mars 2017 ser vi det nya
nyckeltalet antalet medarbetare med
långtidssjukfrånvaro vara i snitt 114 stycken (95,7
medarbetare samma period 2016) vilket är en
ökning på cirka 19 % sedan T1 2016. Det innebär att
det vi såg T1 2015 nu har blivit till en negativ trend,
sett samma mätperioder 2015-2017. Januari 2015
var det 91 medarbetare i snitt, januari 2016 94
medarbetare i snitt till 114 medarbetare januari
2017.
Som indikerat i samtliga rapporter 2016 innebär det
troligen att när någon blir frisk och kommer åter i
arbete, blir någon annan medarbetare
långtidssjukskriven. Det innebär sannolikt att
sektorerna bör arbeta ännu mer förebyggande med
de som i dag är friska eller i vart fall i riskzonen för
längre tids sjukfrånvaro (inflödet av nya sjukfall).
Som tidigare aviserat i tidigare rapporter är det
sannolikt att sjukfrånvaron är dels en effekt av
organisationens förutsättningar, dels att själva
rehabiliteringsarbetet från arbetsgivarens sida varit
eftersatt i samband med exvis omorganisationer,
chefsbyten och tuffa prioriteringar. Det bör dock
poängteras att flera verksamheter inlett arbete med
göra utredningar, följa upp och se vad som kan eller
ska göras där sjukfallslängden förefaller minska.
Under T1 har exvis utbildningar genomförts i
rehabilitering för chefer, svåra samtal samt en
fördjupande alkohol- och drogutbildning i samband
med den nyligen antagna alkohol- och drogpolicyn.
Målet kommer inte att nås vad gäller
långtidssjukfrånvaron, även om arbete pågår. Det är
av betydelse att chef tar fortsatt stöd av
personalspecialist för att analysera rotorsakerna till
långtidssjukskrivningar för att åtgärda dessa på sikt.
Till detta är det av betydelse att agera mer
förebyggande i en större utsträckning än vad som
görs idag och att det finns tydliga målsättningar för
chef och vad som är prioriterat. I dag utvecklas
långtidssjukfrånvaron negativt vilket måste hanteras
på individ- och/eller gruppnivå i första hand.
Åtgärder/insatser för utveckling
Det är av betydelse att varje ärende (upprepad
korttidssjukfrånvaro och rehabilitering i samband
med längre tidssjukskrivning) hanteras och utreds
av chef enligt justerad rutin i syfte att exvis
underlätta arbetsåtergång snarast möjligt helt eller
delvis. Genom att snabbt komma i deltidsarbete
ökar sannolikheten att vara kvar i arbete över tid.
Särskild uppmärksamhet och prioritering mot de
mer personalintensiva sektorerna (välfärd och
lärande) måste fortsätta samt att utrymmet kring
företagshälsovård fortsätt styras tydligt mot att
stärka rehabiliterande insatser i ett tidigt skede.
Detta kan exvis vara arbetsförmågebedömningar

såväl som tidiga insatser i samband med frånvaro.
Arbetsmiljöarbetet i vissa sektorer måste utvecklas
mer för att fokusera på ett mer förebyggande arbete
samt att chefer följer upp dialogen från
utbildningarna kring AFS 2015:4 från 2016. Under
T1 har en app tagits fram i utdatasystem för att
underlätta för chefer lokalt.
Indikator/mätetal

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde
Högst 75 st

Antalet
medarbetare i
genomsnitt med
långtidssjukfrånvar
o (mer än 59 dagar)

Företagarnas sammanfattande omdöme om
myndighetsutövning i kommunen ska bli
bättre.
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Företagarnas omdöme kopplat till
myndighetsutövningen inom brandtillsyn, bygglov,
markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd,
serveringstillstånd och livsmedelskontrollen följs
upp i insiktsmätningen. Ulricehamns kommun låg
föregående uppföljning över målvärdet vilket var
positivt. Målvärdet höjdes därefter för att hamna på
riksgenomsnittet. Utfallet 2016 visar ett resultat på
63,39 % jämfört med 64,52 % år 2014. Det är endast
ett fåtal svarande, totalt 85 svar 2016 jämfört med
214 svar 2014 och det saknas resultat inom en rad
områden. Det är därför svårt att dra några direkta
slutsatser av resultatet, men sektorn ser att det
fortsatt är ett prioriterat område att arbeta med.
Särskilt behöver effektiviteten, kommunikation i
ärenden och vår tillgänglighet förbättras.
Åtgärder/insatser för utveckling
Miljö och samhällsbyggnad strävar mot att ha en
hög kundservice, som ett led i detta har åtgärder i
verksamhetsplanen prioriterats inför 2017, med
påbörjade och kommande aktiviteter. Sektorn
arbetar aktivt med att förbättra sina
ärendeprocesser och rutiner för att förbättra
resultatet. En del i arbetet är att öka servicen mot
företagen förbättra tillgängligheten,
kommunikationen och bemötandet. Vi kan vidare
konstatera att rättssäkerhet, tydlighet och
kontinuitet i personalgruppen förbättrar
företagarnas omdöme. Sektorn måste särskilt
fokusera på kompetensen i arbetsgruppen genom att
vidareutbilda personalen och ingå i olika nätverk för
att höja kunskapen hos medarbetarna.
Indikator/mätetal
Vad ger
företagarna för
sammanfattande
omdöme om
myndighetsutövning
en
(företagsklimatet) i
kommunen?
Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI

Utfall år 2016
63,39%

Utfall år

Målvärde
69%
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I Ulricehamns kommun ska det alltid finnas
tillgängliga tomter färdiga för försäljning, i
centralorten ska antalet inte understiga
målvärdet.
Analys
Kommunen har fortsatt en stor efterfrågan på
tillgänglig mark för bostadsbebyggelse, antalet
kommunalägda småhustomter till försäljning är
därmed lågt och de tomter som tillskapas säljs
snabbt. Kommunens senaste planlagda mark för
villabebyggelse på Övre Villastaden och i
Stadsskogen har inte längre några lediga tomter
kvar till försäljning. Lediga kommunala tomter
fördelas enligt följande:
I Borgmästarhagen, 2 lediga småhustomter kvar till
försäljning. Utanför centralorten finns fortfarande
stort utbud, ca 70 tomter till salu. Då målet inte
längre uppnås pågår planering och arbetet med att
ta fram ny mark för bostadsbebyggelse i
centralorten prioriteras i kommunen.
Åtgärder/insatser för utveckling
Kommunen arbetar prioriterat med att skapa
ytterligare tomter Bergsäter och före detta
handelsträdgården, där kommunen är
fastighetsägare. Planarbetet på Bergsäter genomförs
tillsammans med närliggande fastighetsägare för
bättre helhetslösning. Före detta handelsträdgården
beräknas gå upp för granskning och antagande
under hösten och förhoppningen är att tomter skall
kunna börja säljas under våren/sommaren 2018.
Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark är
målinriktad och fokuserad med fortsatt arbete på
detaljplanering för nya bostäder. I kommunens
arbete ligger även att planera för privata
bostadsområden som tillskapar småhustomter som
inte säljs av kommunen.

Antal
kommunägda
småhustomter
färdiga för
försäljning i
centralorten

Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt
Analys

Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt

Indikator/mätetal

Industrimark färdig för försäljning i
centralorten ska inte understiga målvärdet.

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde

2st

2st

20st

I dagsläget finns 250 000 kvadratmeter
industrimark färdig för försäljning inom
centralorten. Störst del tillgänglig mark finns på
Rönnåsens industriområde beläget inom
centralorten. Inom andra orter finns ca 75 000
kvadratmeter industrimark för försäljning.
Kommunen har god efterfrågan på industrimark och
utifrån den takt som försäljningen har tagit måste
ny mark planläggas för industriella ändamål. Den
nya och antagna översiktsplanen, ger riktlinjer att
påbörja utvecklingsarbetet inom de områden som
pekas ut som industrimark.
Åtgärder/insatser för utveckling
Efterfrågan på industrimark föranleder att utreda,
köpa in och planlägga ny industrimark främst för att
utveckla Rönnåsen vidare i enlighet med
Översiktsplanen. Flera parallella processer pågår
intensivt för att ge kommunen markåtkomst, bland
annat pågår nu ett arbete för att verkställa den
markförvärvspolicy som nyligen antogs. Här har
kommunen nu tagit beslutet om en inriktning kring
ett starkt proaktivt arbete i markförvärvsfrågor.
Indikator/mätetal
Antal
kvadratmeter
industrimark
färdig för
försäljning

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde

254 570kvm

250 000kvm

400 000kvm
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Andelen barn som får plats på förskola på
önskat placeringsdatum ska bibehållas.
Uppfyllt

Andel behöriga elever till något program på
gymnasiet ska öka
Arbete pågår/förväntas uppfyllas

Analys

Analys

Samtliga barn i vår kommun får plats i en förskola
inom önskad tid. Eftersom det är platsbrist i
centralorten får vårdnadshavare erbjudande om
plats i Marbäck. I nuläget är det 14 barn placerade i
Marbäck som egentligen önskat annan förskola. Det
innebär att det är svårt att driva den pedagogiska
verksamheten i Marbäck då gruppens storlek hela
tiden förändras. Det börjar bli svårt även utanför
centralorten att få sitt förstahandsval. Dock får alla
en plats. Ett antal vårdnadshavare tackar nej och
väntar in sitt förstahandsval.

Andelen behöriga till gymnasiet har ökat från 80,0
till 85,5 procent från 2015 till 2016.

Åtgärder/insatser för utveckling

Målet för läsåret 2016/2017 följs upp i tertial 2.
Åtgärder/insatser för utveckling
Pågående insatser under läsåret 2016-2017
Strategier för tidiga insatser och kartläggningar när
en elev inte riskerar att nå ett betyg.
Klasskonferenser, samarbete med CEH och ta fram
nya rutiner samt strategiskt arbete med
anpassningar

Det har fattats ett politiskt beslut att ge ett
tilläggsanslag för att kunna hyra en modul med två
avdelningar. Fortsatt utredning kring en ny
sexavdelningsförskola i centralorten

Särskilda undervisningsgrupper har startat på de
båda 7-9-skolorna för att möta elever i stort behov
av stöd. Andra arbetssätt för att nå eleverna
diskuteras för att hitta andra lösningar.

Fördjupad uppföljning bör göras runt varje enskild
förskola utanför centralorten för att få ökad kunskap
om de närmaste sex åren.

Centrala elevhälsan stöttar de båda skolorna med
riktade insatser och även ett samarbete med SPSM,
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Indikator/mätetal
Plats på
förskola på önskat
placeringsdatum,
andel barn (%)

Utfall år 2016
100%

Utfall år

Målvärde
100%

Utvärdering och preventionsarbete med EHT och
nätverksträffar med specialpedagog och
speciallärare.
Utveckla formativ bedömning och de pedagogiska
och kollegiala lärandet i form av regelbundna BFLträffar, arbetslagsmöten och ämneskonferenser.
Läxläsning erbjuds vid både Stenbocksskolan och
Ätradalsskolan.
Lovskola erbjuds alla elever under hela läsåret.
Indikator/mätetal
Elever i åk. 9
som är behöriga till
ett yrkesprogram,
kommunala
skolor, andel (%)

Utfall år 2016
85,5%

Utfall år

Målvärde
100%
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Andel gymnasieelever från
Tingsholmsgymnasiets
högskoleförberedande program, med
grundläggande behörighet till universitet
och högskola inom 3 år ska öka.

Fortsatt kartläggning och analys av resultaten för att
alla elever ska nå målen och utvecklas så långt som
möjligt.

Uppfyllt
Analys
Mellan 2015 och 2016 ökade andelen behöriga från
97,5 till 97,6. I faktiska tal innebär det att det under
båda åren var två elever som inte blev behöriga.
Slutsatsen är att det goda resultatet hänförs till
strukturella faktorer som resurser, kompetens och
rutiner medan individuella faktorer förklarar varför
inte resultatet blev bättre.

För att kompensera för ovan angivna individuella
faktorer behövs särskilda kompensatoriska insatser
för att hantera det faktum att elever med annat
ursprung än svenskt inte har fått tillräcklig
utbildning i engelska. Det är förenat med stora
svårigheter att kombinera heltids gymnasiestudier
och samtidigt läsa i kapp förlorad engelsk
undervisning. I och med läsåret 2017/2018 planeras
gymnasieutbildningen på fyra år för de elever som
kommer in på ett högskoleförberedande program
utan vederbörliga kunskaper i engelska.
Utfall år 2016

Utfall år

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver
stöd.
Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 6 som
inte har fått godkända betyg eller vill nå ett högre
betyg i något ämne.
Indikator/mätetal

Åtgärder/insatser för utveckling

Indikator/mätetal

Ett särskilt arbete med elevernas resultat och
måluppfyllelse har genomförts tillsammans med
kommunens förstelärare som fått ett särskilt
uppdrag. Utifrån de kartläggningar och analyser
som har gjorts sker ett riktat arbete med förstelärare
som stöd.

Målvärde
100 %

Gymnasieelever
från
Tingsholmsgymnasi
ets
högskoleförberedan
de program, med
grundläggande
behörighet till
universitet och
högskola inom 3 år,
andel (%),

Andelen elever i årskurs 6, i kommunen,
med godkända betyg ska öka.
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde
100 %

Andelen elever
i årskurs 6, i
kommunen, som
har godkända betyg
(%)

Andel gymnasieelever från
Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med
examen inom 3 år ska öka.
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Andelen elever med examen från yrkesprogram
sjönk mellan 2015 och 2016 från 92,7 till 91,4. I
faktiska antal betyder det att tre elever de båda åren
misslyckades med att uppnå examenskraven.
Åtgärder/insatser för utveckling
Av integritetsmässiga skäl kan inte någon analys
presenteras här eftersom det skulle kunna gå att
identifiera eleverna i fråga.
Indikator/mätetal

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde
100 %

Gymnasieelever
från
Tingsholmsgymnasi
ets yrkesprogram
med examen inom
3 år, andel (%)

Målet, att alla elever ska nå kunskapsarven i
samtliga ämnen mäts under läsåret via höst-och
vårbetyg. Därutöver görs en avstämning och
identifiering av de elever som riskerar att inte klara
kunskapskraven den 15 oktober och den 15 mars.
Detta för att tidigt identifiera de elever som behöver
mer stöd i sin kunskapsutveckling.
Uppföljning av detta mål görs i T2 efter det att
vårbetygen är satta.
Åtgärder/insatser för utveckling
Många utbildningsinsatser inom området betyg och
bedömning är genomförda men har inte fullt ut gett
avsedd effekt. Respektive rektor behöver analysera
varje lärares betygsättningen i förhållande till
styrdokumenten.
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Verkställighetstid i antal dagar från beslut
till insats avseende boende enligt LSS § 9.9
ska minska
Uppfyllt

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda
med sitt särskilda boende ska inte
understiga målvärdet.
Arbete pågår/förväntas uppfyllas

Analys

Analys

Målet är uppnått och förväntas även under året
uppnås.

Verksamheten har ett målvärde på 92 %, men ett
resultat på 86 %. Verksamheten kommer att arbeta
aktivt med BPSD som arbetssätt, med syfte att
stärka den personcentrerade vården. De
individanpassade aktiviteterna är inarbetade hos
personal och man är noggrann med att lyssna av
brukarna och tillgodose önskemål i möjligaste mål.
Under året 2017 har enheterna möjlighet att äska
medel för hälsofrämjande aktiviteter för brukarna.
Verksamheten arbetar även med brukarråd,
anhörigträffar och ökad bemanning genom
stimulansmedel.

Åtgärder/insatser för utveckling
Fler boendeplatser har sedan föregående år blivit
tillgängliga i samband med nybyggnationerna, men
även flytten av psykiatriboendet innebära en
utökning av platser. Ytterligare ett boende är klart
under juli, som innebär att fler beslut kan
verkställas. Samtidigt som ett systematiskt arbete
med att se över icke verkställda beslut inom
verksamheten pågår. I samband med dessa
förändringar möjliggörs en rotation inom den egna
verksamheten samt externa placeringar, liksom
planering för de som förväntas ha behov av insats
och boende de närmaste åren. En enhetschef inom
har ett internt samordnande ansvar för
boendebeslut och planering.
Indikator/mätetal

Utfall år 2016

Utfall år

91dagar

Målvärde
90dagar

Verkställighetstid i
antal dagar från
beslut till insats
avseende boende
enl. LSS § 9.9,
medelvärde

Andelen deltagare vid kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut
börjat arbeta ska öka
Uppfyllt

Åtgärder/insatser för utveckling
Arbetet med att skapa aktiviteter och möta behovet
hos brukarna fortsätter. Införandet av IBIC,
individens behov i centrum, pågår. Statliga
stimulansmedel används riktat mot vård och
omsorgsboendena för ökad bemanning inom
somatiken. Enhetscheferna har gått en motiverande
samtalsutbildning, för att främja en kommunikation
med aktivt lyssnande och motiverande.
Åtgärder som pågår är att se över måltidsmiljön
över dygnet och att genom individfokuserad vård ta
fram arbetssätt där verksamheten verkligen utgår
från individens unika behov. Hemsjukvården och
äldreomsorgen har skapat gemensamma pärmar
som individen "äger" där information,
klagomålsblankett och genomförandeplan med
mera skall finnas lättillgängligt.
Indikator/mätetal

Analys
40 % av andelen avslutade deltagare vid
kommunens arbetsmarknadsenhet som går vidare
till arbete är det högsta utfallet som vi någon gång
har haft, sedan vi började mäta. Det är ett mycket
gott resultat, då många står långt från
arbetsmarknaden. En slutsats är att arbetet vid
Vägledningscenter och med våra
samverkanspartners fungerar väl.

Andel brukare
som är
ganska/mycket
nöjda med sitt
särskilda boende.
Brukarbedömning
särskilt boende
äldreomsorg
- helhetssyn, andel
(%)

Utfall år 2016
86%

Utfall år

Målvärde
92%

Åtgärder/insatser för utveckling
Fortsatt arbete på redan inslagen väg. Vi arbetar
individuellt med varje deltagare.
Indikator/mätetal
Resultat vid
avslut i kommunens
arbetsmarknadsver
ksamhet, deltagare
som börjat arbeta,
andel (%)

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde

29,44%

40%

30%
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Andelen ej återaktualiserade personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd ska öka.
Ej påbörjad
Antalet ej återaktualiserade personer med
försörjningsstöd sedan perioden januari-april 2016
är 62 till antalet. Av dessa 62 har 21 blivit
självförsörjande genom arbete, 4 genom annan
ersättning som sjukersättning alternativt
aktivitetsstöd samt 11 individer som erhållet
glappersättning och därefter övergått till
etableringsersättning via AF och FK och slutligen 2
individer som övergått till äldreförsörjningsstödpension.
I 11 avslutade ärenden har individerna avbrutit
kontakten själva, 8 avflyttat från kommunen och i 3
ärenden genomfördes enbart utredning av ansökan
därefter avslutades ärendet på begäran av individen
alternativt att de inte ville gå vidare med ansökan
utöver det så har 2 individer avlidit och därmed
avslutats.
Åtgärder/insatser för utveckling
Sedan vägledningscentrum via AME startades 2016
har försörjningsstödet samarbetat med
syokonsulent för att de individer som kan stå till
arbetsmarknadens förfogande alternativt studera
ska få möjlighet att snabbt upprätta en plan för hur
de kan komma vidare för att på sikt bli
självförsörjande.

Från augusti 2017 avser försörjningsstödet
tillsammans med vägledningscenter att förtydliga
arbetsspåret i samband med ansökan om
försörjningsstöd.
Gemensamt framtagen arbetsmodell innebär att i
samband med ansökan om försörjningsstöd ska
individen träffa en arbetskonsulent följande onsdag
förmiddag efter ansökan hos försörjningsstödet, för
vidare planering mot självförsörjning. Detta möte
sker oavsett om individen redan är inskriven på AF.
Utfall år 2016

Utfall år

Målvärdet är 12 och var vid senaste mätningen 14.
Flera av hemtjänstgrupperna hade en ökning förra
hösten då mätningen gjordes. Ryttershovs
hemtjänst har varit särskilt stor och den gruppen
har nu delats till två arbetsgrupper, vilket kommer
att ge en bättre kontinuitet. Mätningen gjordes för
första gången i TES, så det kan också bidra till att
det diffar något.
Åtgärder/insatser för utveckling
Fortsatt arbete med TES-planering, för optimering
av kontinuitet. Ökat samarbete mellan de båda
hemtjänstgruppernas TES-planerare för att
bibehålla kontinuitet.
Indikator/mätetal

Utfall år 2016

Utfall år

14

Målvärde
12

Personalkontinuitet
, antal personal
som en
hemtjänsttagare
möter under 14
dagar, medelvärde

Andelen deltagare vid kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut
börjat studera ska öka
Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt
Analys

Det visade sig vara svårare än vi anat att få med
klienter när det handlade om att träffa en
syokonsulent.

Ej
återaktualiserade
personer med
försörjningsstöd ett
år efter avslutat
försörjningsstöd,
andel (%)

Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys

Analys

Indikator/mätetal

Antal personer som en hemtjänsttagare
möter ska inte överstiga målvärdet.

Målvärde
91 %

Av våra avslutade deltagare har 3 % gått vidare till
studier, vilket är en liten ökning sedan förra
redovisningen. Ökat samarbete med
Tingsholmsgymnasiet inom det kommunala
aktivitetsansvaret är en bidragande orsak. Vi arbetar
för ytterligare ökning av målvärdet, men 12 %
bedöms inte vara nåbart under året.
Åtgärder/insatser för utveckling
Fortsatt utveckling av samverkan med
Tingsholmsgymnasiet.
Indikator/mätetal
Resultat vid
avslut i kommunens
arbetsmarknadsver
ksamhet, deltagare
som B. Börjat
studera, andel (%)

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde

2,22%

3%

12%
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Andel brukare som är ganska/mycket nöjda
med sin hemtjänst ska inte understiga
målvärdet.
Uppfyllt
Analys
Målvärdet är 94 % och vårt resultat år 2016 är 96 %.
Ulricehamns kommuns hemtjänst har en mycket
hög kundnöjdhet. Bland annat kan detta bero på att
vi har relativt små hemtjänstgrupper vilket ger en
ganska god kontinuitet. Hemtjänsten får högt betyg
gällande bemötande, och det är en yrkesgrupp i
verksamheten som är bra på det och professionella i
sina roller.
Åtgärder/insatser för utveckling
Fortsatt arbete med genomförandeplaner samt
kommande arbete med IBIC (individens behov i
centrum). Arbetet fortsätter med att behålla det
goda bemötandet från medarbetarna samt god
kontinuitet. Särskilt fokus kommer att sättas på att
meddela tidsförändringar för brukare i god tid samt
att analysera utdata från mätningarna från TES.
Arbeta vidare med att förbättra TES-planeringen för
att tillgodose vårdtagarnas önskemål om tider.
Indikator/mätetal
Andel brukare
som är
ganska/mycket
nöjda med sin
hemtjänst.
Brukarbedömning
hemtjänst
äldreomsorg
- helhetssyn, andel
(%)

Utfall år 2016
96%

Utfall år

Målvärde
94%

Mängden energi från förnybara energikällor
samt restvärme i fjärrvärmen i förhållande
till total mängd energi i lokaler och bostäder
ägda av kommunen och majoritetsägda
bolag ska öka
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Redovisas per helår, målvärdet kommer att uppnås,
utfallet kommer att bli över 99 procent.
Indikator/mätetal
Byggnader,
andel förnybar
energi samt
restvärme enl
EES, (%)

Utfall år 2016

Utfall år

99%

Målvärde
95%

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på
vardagar, timmar/vecka ska inte understiga
målvärdet.
Uppfyllt
Analys
En mindre översyn har genomförts av öppettiderna
för simhallsdelen respektive motionsanläggningen,
då stängningstiderna har varierat på vardagar. Detta
har resulterat i ett ökat öppethållande för simhallen
måndagar - fredagar från kl 20.00 till 20.30, från 1
februari 2017. Därmed råder samma stängningstider
för simhallen respektive motionsanläggningen,
vilket borde underlätta för kunderna och innebär
samtidigt en ökad servicegrad.
Åtgärder/insatser för utveckling
Inga ytterligare insatser är planerade för
öppettiderna generellt för tillfället. Dock kan
tilläggas att anläggningen kommer att vara öppen
ytterligare en vecka under sommaren 2017 mot
tidigare år. Det innebär att den kommer att vara
stängd endast 3 veckor under sommaren, för
nödvändiga underhållsåtgärder.
Indikator/mätetal
Simhallens
öppethållande
utöver 08-17 på
vardagar,
timmar/vecka

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde
25
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Huvudbibliotekets öppethållande utöver 0817 på vardagar, timmar/vecka ska inte
understiga målvärdet.
Uppfyllt

Egen finansiering av investeringar.
Kommunens nyupplåning för finansiering av
investeringar ska inte överstiga målvärdet
Arbete pågår/förväntas uppfyllas

Analys
Öppethållandet på stadsbiblioteket utöver 8-17 på
vardagar är 13 timmar som är målvärdet.
Indikator/mätetal

Finansiella mål

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde

Analys
Den ekonomiska prognosen för 2017 innebär att det
inte bedöms vara aktuellt att nyupplåna medel
under 2017. Därmed förväntas målet uppnås.
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Huvudbibliotekets
öppethållande
utöver 08-17 på
vardagar,
timmar/vecka

Indikator/mätetal

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde
0 mnkr

Nyupplåning de senaste fem
åren, mnkr

Det ekonomiska resultatet exklusive
jämförelsestörande poster ska uppgå till
minst 2,4 procent av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal utjämning
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Det ekonomiska resultatet exklusive
jämförelsestörande poster beräknas under 2017
uppgå till 4,9 procent av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal utjämning. Prognosen
per april innebär följaktligen att målet beräknas
uppnås 2017.
Utfall år
2016

Indikator/mätetal

Utfall
år

Målvärde
2,4 %

Det ekonomiska
resultatet exklusive
jämförelsestörande poster i
procent av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal
utjämning

Kommunens verksamheter ska sammantaget
uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå
med budget
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Målet förväntas att uppnås. Verksamheternas
samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre
än budgeterat. Den prognostiserade avvikelsen
uppgår totalt till +11,0 mnkr.
Indikator/mätetal
Skillnaden mellan
faktiskt resultat och
budgeterat resultat.

Utfall år 2016

Utfall år

Målvärde
0mnkr
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Driftredovisning
Ansvarsområde (mnkr)
REVISION

Budget 2017 Utfall jan-april

Prognos 2017

Avvikelse mot
budget

1,4

0,2

1,4

0,0

1 276,4

392,2

1 265,4

11,0

Kommunledningsstab

82,3

24,0

78,9

3,4

KS oförutsett
Lönepott

2,6
12,2

0,0
0,0

0,6
7,2

2,0
5,0

Sektor miljö och samhällsbyggnad

56,9

16,2

55,4

1,5

Sektor välfärd
- varav:
Sektorsstöd välfärd
Individ- och familjeomsorg
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Beställning och kvalitet

486,3

144,7

481,0

5,3

14,2
52,2
20,8
68,0
331,1

3,4
11,3
6,3
20,4
103,4

13,7
47,2
22,0
69,5
328,6

0,5
5,0
-1,2
-1,5
2,5

Sektor lärande
- varav:
Sektorsstöd lärande
Förskola
Barn- och elevhälsa
Grundskola
Gymnasieskola och komvux

564,3

185,1

570,9

-6,6

48,3
114,1
44,6
231,1
126,3

15,3
39,8
12,5
77,7
39,9

47,3
118,8
44,6
234,0
126,3

1,0
-4,7
0,0
-2,9
0,0

71,8

22,1

71,5

0,4

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER

1 277,7

392,4

1 266,8

11,0

FINANSFÖRVALTNINGS NETTOINTÄKTER

1 309,3

446,4

1 336,5

27,2

31,6

54,0

69,7

38,2

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

Sektor service

RESULTAT
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Investeringsredovisning
Projekt, belopp i mnkr

Årsbudget

Utfall

It-investeringar

19,3

2,9

Prognos Avvikelse 170430
19,3

16,4

Komponent-fastighetsunderhåll

16,0

2,0

14,0

14,0

Hökerums skola, om-/tillbyggnad

14,6

0,2

12,0

14,4

Bro över Ätran, Boråsvägen

14,1

2,1

11,0

12,0

Förskola och skola för hela kommunen

10,0

0,0

0,0

0,0

Tre rosor, utbyggnad förskola

9,0

0,0

0,7

0,0

Markförvärv och Exploateringsverksamhet

8,9

0,0

15,6

0,0

Utbyggnad vägbelysning 2017

4,8

0,0

4,8

4,8

Ombyggnad musikskola

4,8

0,0

0,0

0,0

Gruppbostad Villagatan

4,6

4,0

6,0

0,6

Ombyggnation Rum för alla

4,5

0,9

3,5

3,6

Bogesundsskolan -fritids/förskola

4,4

2,3

4,4

2,1

Rönnåsen etapp 1, industrigata

4,1

0,0

0,0

4,1

Diverse verksamhetsinventarier

3,9

0,0

0,0

0,0

Köp av Hössna Förskola

3,3

0,0

3,5

0,0

Reservkraft URC-Ryttershov

3,0

0,0

0,0

0,0

Om-till-nybyggnad förskolor

3,0

0,0

0,0

0,0

Ej kända projekt

2,8

0,0

0,0

0,0

Energieffektiviseringar

2,4

0,0

0,0

0,0

Skidstadion-belysning, spår mm

2,0

1,8

2,3

0,2

Hökerums skola, skolgård

2,0

0,0

0,5

2,0

Centralarkiv

2,0

0,0

0,0

0,0

Extern webb, E-tjänster

1,8

0,0

0,5

0,0

Vist 10:25-gata,dike,ridväg mm

1,7

0,1

1,0

1,6

Åtgärder på broar

1,6

0,1

1,6

1,5

Hester, utbyggnad industrigata

1,6

0,4

1,4

1,3

Ombyggnad reception Stadshuset

1,6

0,1

1,5

1,6

Upprustning skolgård Timmele skola

1,5

-0,6

1,5

2,0

Gällstad skola energieffektiv.

1,5

0,0

0,9

1,4

Etablering temporära förskolelokaler

1,2

0,0

1,0

1,2

Tingsholmsgymnasiet energieffektivisering

1,2

0,0

0,0

1,2

Gemensamt elevregistersystem

1,1

0,0

0,2

1,1

Inventarier Rum för fler

1,1

0,3

1,1

0,8

Förrådsbyggnad, traktor mm till Lassalyckan för en
bättre drift

1,1

0,0

1,1

0,0

Arbetsmiljöåtgärder Ulrikaskolan

1,1

0,0

1,1

1,0

Upprustning gator

1,0

0,0

1,0

1,0

Stadsbibliotek

1,0

0,0

0,8

1,0

Installationer kök

1,0

0,0

1,0

1,0

Ärendehanteringssystem för MSB

1,0

0,0

0,6

1,0

Diverse gator relaterade till rv 40

1,0

0,0

0,0

0,0

Utbyggnad Ekero Etapp 1

1,0

0,0

0,0

0,0

16,6

1,8

10,6

12,3

184,1

18,5

124,4

105,2

Övriga Projekt under 1 mnkr per projekt

Summa
Projekt i kursiv stil avser ej beslutade projekt

Totala investeringsbudgeten uppgår till totalt 184,1
mnkr 2017 och förbrukat per april är 18,5 mnkr.
Prognosen på helår visar en förbrukning om totalt
124,4 mnkr. Jämfört med beslutat
investeringsbudget i Kommunfullmäktige där
budget låg på 177,4 mnkr är 6,7 mnkr tillkommande
investeringar avseende It och temporär förskola vid
Totus.

Ombyggnad reception Stadshuset: Bygglov beviljat,
färdigställs senare i år.
Ombyggnation Rum för alla: Återstår ombyggnation
museet, färdigställs december.
Bogesundsskolan, ombyggnad kök mm: Idrottshall,
kök och matsal/fritids har färdigställts under 2015.
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Upprustning av skolgården färdigställt hösten 2016.
Kvarstår fel med avloppslukt.

under året. Troligtvis hamnar utfallet under 2018
varför en ombudgetering föreslås.

Tingsholmsgymnasiet energieffektivisering:
Utredning nödvändig innan beslut om
genomförande kan tas.

Stadsskogen, exploateringsområde: Arbete pågår,
0,1 mnkr beräknas ombudgeteras.
Toppbeläggningen kommer troligtvis genomföras
under 2018 men kan även dröja till 2019 beroende
på utbyggnadstakten.

Hökerums skola, om-/tillbyggnad: Byggstart 2017,
färdigställs tidigt 2018.
Bogesundsskolan-fritids/förskola: Ombyggda
lokaler i övre skolan färdigställs juni 2017.
Kvarnlyckan ombyggnad kök: Färdigställs vintern
2017. Blir dyrare än beräknat eftersom ventilation
var i dåligt skick och behövde bytas ut.
Upprustning skolgård Timmele skola: Sökt statligt
bidrag beviljat om 1,8 mnkr. Genomförande med
färdigställande våren 2017.
Projektering Hössna förskola: Tillbyggnad av
befintlig förskola. Projektering våren 2017.
Ekero brandskyddsåtgärder: Pågår, avslutas i år.
Oförutsedda åtgärder gör att det blir dyrare än
beräknat.
Ungbo, energieffektivisering: Påbörjas hösten 2017.
Ventilationsåtgärder nödvändiga.
Hökerums skola, skolgård: Ombyggnad skolgård för
4 mnkr. Söker 2 mnkr från Boverket.
Tillgänglighetsanpassning Ulrikaskolan: Anpassning
för rörelsehindrat barn inför höstterminen.
Etablering temporära förskolelokaler: Flyttbara
lokaler för 2 avdelningar hyrs för placering vid
Totus.
Gruppbostad Gunnarshill: Färdigställt augusti 2016.
Kalkyl på 12,5 mnkr men vi fick beviljat 12,0 mnkr.
Blev därmed dyrare, redovisas i slutredovisning.
Gruppbostad Villagatan: Byggstart. Färdigställande
april-maj 2017.
Återströmningsskydd, installation: Utredning pågår
om teknisk lösning. Inventering och kalkyler tas
fram. Det kommer att bli mycket dyrare än
beräknat. Redovisas efter inventering.
Komponent-fastighetsunderhåll: Lyckade
upphandlingar 2016 gör att vi kan utföra mer
planerat underhåll, men kan inte genomföras förrän
2017. Ombudgeteras och genomförs med det
planerade underhållet 2017.

Vist industriområde, lokalgata: 0,2 mnkr beräknas
ombudgeteras till 2018. Resterande utgör ett
överskott utifrån att initial kalkyl var missvisande.
Utbyggnad vägbelysning 2017: Pågår enligt beslut
om utbyggnad samt enligt budget. Projektering är
snart färdigt och alla projekt beräknas genomföras
under året.
Norra stranden-park/gc-väg: Finjustering kvar,
annars i stort sett klar.
Bro över Ätran: Pågår, eventuellt ca 1,0 mnkr under
budget.
Trafiklösning Rv 46 Vist / Ubbarp: Kostnadstäckt
2015. Projektet genomförs av Trafikverket under
våren 2017. Upphandlad kostnad på 9,8 mnkr samt
adderat oförutsedda utgifter i samband med
byggnation gör att vi landar på strax över 10 mnkr
för genomförandet.
Budgeten för markförvärv kommer förmodligen att
upparbetas, och mer därtill, under året då ett flertal
markförvärv kan bli aktuella. Ombudgeterat från
föregående år är 4,7 mnkr. Budgetposten
genomförande av detaljplaner kommer upparbetas
till viss del, resterande del planeras att
ombudgeteras till nästkommande år. Arbetet med
entré Ulricehamn är även senarelagt som en följd av
prioritering till förmån för mer angelägna projekt.
I investeringsplanen finns totalt 1,0 mnkr avsatta för
"Uppgradering ärendehanteringssystem miljö och
bygg". 0,2 mnkr 2016, 0,7 mnkr 2017 och 0,1 mnkr
2018. Kostnaderna förväntas komma under slutet av
2017 alternativt under 2018. Upphandlingen av
ärendehanteringssystem är avslutad och
kontraktsskrivning pågår.
Investeringsmedlen inom kostverksamheten
kommer bland annat att användas till ny kokgryta,
kombiugn, diskmaskin på Solrosen samt
blandningsmaskin till Ulrikaskolan.
De beställningar som It-enheten utfört på sitt eller
verksamheternas uppdrag ligger i linje med utfallet.

Stadsbibliotek: Upphandling av arkitekttävling.
Därefter projektering.
Arbetsmiljöåtgärder: Genomfört i Dalums skola,
grupp- och arbetsrum mm. Liknande åtgärder
planeras på Ulrikaskolan efter att medel beviljats.
Övre villastaden, gata mm: Toppbeläggningen kvar
och medel ombudgeteras till 2018.
Hester, utbyggnad industrigata: Arbeten pågår, 0,3
mnkr beräknas ombudgeteras till 2018
Rönnåsen etapp 1, industrigata: Oklart om
upphandlingen av stenmurar etc. blir genomfört
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Kommunledningsstab
Resultat (mnkr)

Utfall
2016
-8,1

-4,6

Utfall
tertial 1
2017
-1,3

105,5

101,6

25,3

varav personalkostnader

35,4

49,9

12,4

Verksamhetens resultat

97,4

97,0

24,0

Intäkter
Kostnader

Budget
2017

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

86,6

Prognosticerad avvikelse gentemot budget
Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

+10,4

Utfall
jan-mars
2016
4,4 %

Utfall
jan-mars
2017
4,5 %

Förändring

1,3

2,7

1,4

44,3

2,7%
43,7

-0,7

Väsentliga händelser
Inledningen av 2017 präglades av
världscuptävlingarna i skidor som har berört
samtliga funktioner inom kommunledningsstaben.
Flera vakanser och rekryteringar har påverkat
arbetet under årets första månader. IT-strateg,
utvecklingsledare och säkerhetssamordnare har
saknats. Rekrytering har även pågått gällande
miljöstrateg, upphandlingschef och kommunikatör.
Ny utredare med ansvar för befolkningsprognos och
valet 2018 har anställts, likaså en arkivarie
gemensamt med Tranemo kommun. Vidare har
upphandlare kunnat rekryteras.
Förberedelser för uppstart av funktionen tjänsteman
i beredskap har genomförts (utbildning, beslut i KS
m.m.). Under perioden har arbetet kring
löneöversyn tagit en stor andel av arbetstiden då nya
avtal kom på plats samt att Kommunals nya avtal
dröjde något. Vidare har arbetet med ett kommande
incidentrapporteringssystem fördjupats där pilot nu
pågår inför skarpt införande under nästa tertial.

Ekonomisk analys
Kommunledningsstaben visar ett överskott om
totalt 5,1 mnkr första tertialet 2017. Av detta utgör
4,0 mnkr kommunchefens övergripande
verksamhet. Främsta orsaken till överskottet inom
kommunchefens verksamhet härrör från medel för
KS oförutsett och ram i balans. Överskottet beror
också på att införandet av Office 365 ännu inte tagit
fart. Arbetet beräknas utföras under maj- juli, och
fakturering för detta har således ännu inte skett.
Medel för minnesgåvor till anställda samt ännu ej
utbetalade bidrag till föreningsliv och region bidrar
också till överskottet.
Prognosen per helår för kommunledningsstaben
väntas hamna på ett överskott jämfört med budget
om 5,3 mnkr. Detta under förutsättning att inga mer
medel för KS oförutsett delas ut under resterande
del av året. Av avsatta medel i lönepotten förväntas
c:a 5 mnkr återstå efter att verksamheterna blivit
kompenserade.

+0,1

Personalkostnaderna inom ekonomifunktionen är
lägre än budgeterat på grund av vakanser och en
sjukskrivning. Kostnaderna för deltagande i
upphandlingssamarbetet med Borås är än så länge
lägre än budgeterat. Dessa kostnader kommer att
vara högre under senare delen av året.
Prognosen per helår på ekonomifunktionen väntas
hamna på + 0,1 mnkr jämfört med budget.
Ekonomifunktionen kommer under året att ha ett
antal personalvakanser på grund av
personalomsättning och föräldraledighet.
Kanslifunktionen uppvisar ett underskott om 0,3
mnkr. Underskottet härrör främst till utbetalningar
till uppdragstagare inom överförmyndarverksamheten. Dessa utbetalningar sker primärt
under årets första 6 månader men kommer matchas
under andra halvåret av eftersökningar av medel
från migrationsverket samt periodiseringseffekter.
Faktorer som påverkar framåt är att kommunen
kommer få förnyat avtal med Borås Stad om
budgetrådgivning, skuldsanering och
konsumentvägledning. Påverkan under 2017 är en
kostnadsökning på ca 230 tkr. Helårseffekten inför
2018 beräknas bli ca 500 tkr högre än idag.
En ny enhet bildas på kanslifunktionen, strategi och
utveckling. Enhetschef beräknas tillträda i sep 2017.
Rekrytering pågår vilket får budgetpåverkan i år och
framåt.
Prognosen är svår att göra men uppskattningsvis
beräknas kanslifunktionen hamna på noll jämfört
med budget. Faktorer som påverkar är hur snabbt
vakansen gällande IT-strateg kan fyllas men också
av ny enhetschef som inte är finansierad inom
kanslifunktionens budget.
Inga större avvikelser rapporteras inom
kommunikationsfunktionen och prognosen per
helår väntas hamna på noll. Personalkostnader
uppvisar ett plus som beror på sjukdomsvakanser
samt ett glapp mellan att medarbetare avslutade sin
tjänst och ny började.
Personalfunktionen uppvisar ett överskott om 1,0
mnkr. Budget för 2017 har stärkts med dels
kostnadstäckning för utdatasystem samt
friskvårdsbidrag. Ser man till avvikelsen från
samma period föregående år för verksamheten
(exklusive heltid som norm och facklig verksamhet)
är avvikelsen ca 0,4 mnkr. Personalfunktionens
bedömning att prognosen kommer att vara
noll kronor jämfört med budget. Det är svårt att
prognosticera nyttjande av friskvårdsbidrag där
hypotesen är en nyttjandegrad om ca 40-50 % av de
anställda som kommer att nyttja bidraget. Vidare
väntas tjänsteköpen av företagshälsovård att öka
under året i samband med att chefer arbetar mer
aktivt med arbetsmiljö och förebyggande åtgärder.
Till detta pågår förhandlingar vad gäller tjänsteköp
för utbildningar inom hälsosam schemaläggning
såväl som LEAN-utbildningar för chefer.
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Sektor miljö och samhällsbyggnad
Resultat per enhet (mnkr)

Utfall
2016

Samhällsutvecklingsenheten

Budget
2017

Utfall
tertial 1
2017

42,4

Planenheten
Exploateringsenhet

8,2

2,3

40,0

12,2
2,2

Miljöenheten

5,3

6,4

Byggenheten

3,9

6,1

0,7

Samverkansnämnd

0,2

0,2

0,06

-3,1

-3,9

-1,3

Resultat (mnkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Intäkter

Ersättning från samverkanskommun
Totalt miljö och samhällsbyggnad

-21,1

-17,4

Utfall
tertial 1
2017
-6,9

Kostnader

69,9

74,4

23,1

varav personalkostnader

25,7

30,8

9,2

Verksamhetens resultat

48,8

56,9

16,2

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

55,4

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-1,5

Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2016
8,7 %

Utfall
jan-mars
2017
7,7

Förändring

4,0

3,7

-0,3

41,9

46,7

+4,8

Väsentliga händelser
Miljö och samhällsbyggnad har under tertial 1 2017
arbetat aktivt med att säkerställa en rättssäker och
effektiv myndighetsutövning med kundens fokus.
Särskilt har arbetet med de åtgärder som finns i
verksamhetsplanerna prioriterats med
målsättningen att förtydliga processflöden, rutiner
och öka kundfokuset. Sektorn har särskilt prioriterat
vår tillgänglighet för att öka servicen mot våra
kunder. På byggenheten har kommunen till exempel
startat öppet hus och genomfört företagsträffar för
att vara mer tillgängliga.
Sektorn har i stort följt verksamhetsplanerna. De
avvikelser som finns beror i huvudsak på ökad
ärendemängd, resursbehov och vakanser. Sektorn
har fått extra resurser inför 2017 vilket har ökat
förutsättningarna att möta den ökade efterfrågan
och ärendemängden. Det har tyvärr varit svårt att
rekrytera utbildad och erfaren personal vilket har
påverkat sektorns förmåga att utföra sina uppdrag.
Sektorn har därför sett över kravprofilerna vid
rekrytering för att hitta långsiktiga
rekryteringslösningar som är tillräckligt bra utifrån
verksamheten och våra kunders behov.
På byggenheten har tillgängliga resurser påverkat
handläggningstider och tillsynen. Tillsynen
avseende olovligt byggande och ovårdade tomter har
särskilt fått prioriteras ner för att istället fokusera på
inkomna ansökningar. Arbetet med
verksamhetsplanens åtgärder har påverkats, men

-1,0

delar är inledda och ett fortsatt arbete kommer ske
under året för att öka kommunens service.
Tillsynen inom miljöskyddet och hälsoskyddet ligger
inom ramen för sin tillsynsplan. Inom hälsoskyddet
ligger fokus på giftfri förskola samt att tillse att våra
skolor har en god ventilation både för att säkerställa
barnens hälsa och för en god arbetsmiljö för dem
som arbetar där. Livsmedelstillsynen ligger något
efter sin kontrollplan. Anledningen är, förutom
kontorsomflyttningen, att mycket tid lagts på
processkartläggning, diariestruktur och planering.
Alkoholtillsynen har kommit igång bra under året
och inspektioner har redan skett tillsammans med
Polisen och Skatteverket, i dagsläget ligger tillsynen
i fas med tillsynsplanen. Under 2017 har
miljöenheten valt att ha fokusområde vatten inom
sitt verksamhetsområde. Det innebär att de åtgärder
som kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna
för vatten särskilt ska beaktas vid all tillsyn och
prövning.
Ulricehamn är i en positiv utvecklings- och
expansionsfas, där tillväxten på bland annat
bostadsbebyggelse och nyetablering av företag är i
fokus. Hittills i år har ett antal förfrågningar kring
planbesked kommit in till kommunen. Bland annat
för planering av bostäder i området öster om
centralorten, Herralyckadreven, samt förtätning i
kvarteret Nord-Afrika i centrala delen av tätorten.
Större planeringsuppdrag, däribland
planprogrammet för Bronäs m.m och programmet
för Fiskebacken- Brunnsbo pågår och kommer
tillsammans med de antagna riktlinjerna för
stadsbyggnad bli tongivande för utvecklingen i
stadens centrala delar.
Ett mycket stort intresse finns fortsatt för
villatomter i centralorten vilket är glädjande. Detta
har gjort att de kommunala tomter som erbjudits
sålts slut och byggnationen inom dessa områden
pågår för fullt. Ett par tomter som återtagits då
byggnadsskyldigheten inte uppnåtts har nu återigen
sålts via budgivning och resultatet har varit
flerdubbelt över utgångspris. Förvaltningen arbetar
nu intensivt och prioriterat med att planlägga mark
för ytterligare tomtetableringar. Även kommunens
industrimark är attraktiv och ett flertal stora
etableringar genomförts nu. Prioriterat är fortsatt
arbete med markförvärv för att kunna svara mot
marknadens behov.
Ett stort arbete pågår på Boråsvägen där en knappt
100 år gammal bro ersätts. Entreprenaden är
omfattande och beräknas pågå till sen höst.
Trafikflödena i staden har givetvis påverkats mycket
då denna möjlighet till passering över Ätran tagits
bort.
Avtal har skrivits med Västtrafik för att verkställa
beslutet att erbjuda invånare över 75 år gratis
kollektivtrafik. Möjligheten kommer finnas från 1
juli i år.
En utvärdering pågår av samverkan inom miljö och
bygg av en extern konsult, vilket kommer att
presenteras under det andra tertialet. Kommunen
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kan se stora framsteg kopplat till den samverkan
som genomfördes i september 2013 med Tranemo
kommun. Kommunen har nu en mindre sårbar
organisation med större förutsättningar att arbeta
professionellt och effektivt. Utvärderingen kommer
ge rekommendationer på utvecklingsområden. Vissa
delar är troligtvis redan omhändertagna genom
årets verksamhetsplaner medan andra delar
kommer sektorn arbeta vidare med i sin fortsatta
planering av verksamheten.

Ekonomisk analys
Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett överskott
i förhållande till budget. Intäkterna är högre än
budgeterat, trots att budgeten för intäkter höjts med
ca 2,1 mnkr inför 2017. Främst gäller det intäkter
från bygglov, planavgifter och karttjänster.
Överskottet beror även på lägre personalkostnader,
främst kopplat till byggenheten och
exploateringsenheten där det pågår rekryteringar
men också rekryterats in personer under perioden.
För köp av entreprenader och övriga tjänster ligger
resultatet också med överskott. Kostnaderna för
huvudentreprenadverksamhet som vi köper av
UEAB förväntas dock öka under året och
kostnaderna för snöröjningen är alltid en
osäkerhetsfaktor. Kostnaderna för konsulttjänster
ligger något under budget men det är ännu för tidigt
att dra några direkta slutsatser om det
prognostiserade utfallet för året eftersom flera
konsultinsatser är pågående eller planerade.
Budgeten prognostiseras att landa med ett överskott
då intäktssidan fortsätter ligga på en hög nivå,
efterfrågan på våra tjänster är således fortsatt stark.
Sektorns arbete med återrekrytering fortgår samt
även utökning av personalstyrkan till följd av de
extra medel som givits för att mobilisera för
nuvarande och framtida efterfrågan på våra tjänster.
Utfallet av detta blir avgörande för hur väl
prognosen för personalbudgeten faller ut och i
nuläget prognostiseras ett överskott.
Chefer i sektorn gör regelbundna analyser av
budgetutfall samt vid behov har månatliga
uppföljningar med ekonomienheten för analys
gjorts. Sektorn arbetar aktivt med
rekryteringsprocesser för att hamna i en budget i
balans och uppnå kommunens mål. Sektorn har
även avstämningar med UEAB med ledning av vårt
uppdrag som beställare.
Rekryteringsprocesserna pågår för de tillkommande
tjänster som tilldelats. Ytterligare en enhetschef är
nyligen anställd och tillträder i slutet av maj. Detta
kommer ge bättre förutsättningar för en fortsatt bra
verksamhet med goda resultat och en bättre balans i
utfallet.
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Sektor lärande
Resultat (mnkr)

Utfall
2016

48,2

Utfall
tertial 1
2017
15,2

114,1

39,8

44,6

12,5

Grundskola

231,1

77,7

Gymnasieskola och Komvux

126,3

39,9

564,3

185,1

Sektorsstöd lärande
Förskola
Barn- och elevhälsa

Totalt Sektor lärande

545,7

Budget
2017

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

-6,6

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

570,9

Personaltal

Sjukfrånvaro

Utfall
jan-mars
2016
5,7 %

Långtidssjukfrånvaro/total frånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2017
6,4 %

Grundskolans enheter beräknas ha en budget i
balans. Övergripande inom grundskolan visar ett
underskott om - 1,3 mnkr. Anledningarna är främst
- 0,3 mnkr på ersättningar till fristående skolor och
andra kommuners skolor och - 0,3 mnkr på grund
av förtätning av elevdatorer åk 1-6 och skolskjutsar 0,8 mnkr. Grundskolan totalt beräknas ha ett
underskott på -2,9 mnkr.
Tingsholm förväntas ha en budget i balans.
På grund av vakant tjänst och orörd buffert,
beräknas sektorstödet gå +1,0 mnkr.

Förändring
-0,7 %

32,7
713,2

725,5

+12,3

Väsentliga händelser
Utmaningarna för sektor lärande är framförallt
rekrytering av behörig personal också kopplat till
systematiskt arbetsmiljöarbete. Kvaliteten i
undervisningen är en av de viktigaste faktorerna för
hög måluppfyllelse. Lönestrukturen inom sektorn är
ett fokusområde också i relation till övriga sektorer
inom förvaltningen. Utifrån volymökningar finns
det utmaningar i lokalfrågor.
Åtgärder som har vidtagits på övergripande nivå är:
• Utvecklingsarbetet i sektorns samverkansgrupp
(SSG), med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete
• Verksamheternas systematiska kvalitetsarbete
synliggörs genom uppföljningar och utvärderingar
• Arbete med förtydligande av förstelärarnas och
biträdande rektorers uppdrag
• Fokus på att stärka ledarskapet inom sektorn
• Initiering av skolutvecklingsarbete från förskola till
vuxenutbildningen med projektnamn En likvärdig
skola för alla (ELSA)
• Organisationsförändring med sammanhållen
grundskola, grundsärskola samt verksamhet för
nyanlända

Ekonomisk analys
Inom Barn- och elevhälsan finns ett överskott på
grund av sjukdom, föräldraledigheter och ej tillsatta
tjänster. Modersmålet och förberedelseklass är till
stor del finansierade av medel från
Migrationsverket.
Totalt visar den kommunala förskolan ett
underskott om -0,9 mnkr. I budget för 2016 fick inte
förskolan ersättning för tre nya avdelningar samt en
besparing på 1 mnkr. Detta har bidragit till
underskottet och tillräckliga åtgärder har inte
kunnat vidtas under 2016. Antalet barn med behov
av särskilt stöd har ökat. Förskolan totalt beräknas
ha ett underskott på -4,7 mnkr.
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Förskola
Resultat (mnkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Intäkter

-18,3

Utfall
tertial 1
2017
-6,8

Kostnader

132,4

46,7

varav personalkostnader

81,8

29,2

Verksamhetens resultat

114,1

39,8

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

118,8

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-4,7

Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2016

Utfall
jan-mars
2017
7,5 %

Förändring

8,0
183,8

Väsentliga händelser
Förskolan har arbetat fram en utvecklingsplan för
ökad kvalitet i förskolan 2016-2018, God utbildning
i Trygg miljö. De utvecklingsområden som lyfts fram
är förskolechefens pedagogiska ledarskap, en
likvärdig förskola, attraktiv arbetsgivare och
rekrytering samt informations- och
kommunikationsteknik. Förskolan har stor
påverkan på barns utveckling och lärande. En
förskola med hög kvalitet har effekt på barns
lärande och välmående långt upp i skolåldern.
Under läsåret har en stor kompetensutveckling
genomförts kring hur de entreprenöriella
kompetenserna utvecklas i förskolan. Satsningen
har skett med medel från Skolverket. Gällstad och
Bogesunds förskoleområde har fått 0,4 mnkr från
detta projekt.
I Gällstad förskoleområde och Hössna
upptagningsområde har inte alla barn som behövt
plats kunnat placeras på önskad förskola utan
placerats i Timmele och Ulricehamn.
Trots att det öppnat ytterligare tre nya avdelningar i
centralorten klarar verksamheten inte kön. Det har
fattats ett politiskt beslut att ge ett tilläggsanslag för
att kunna öppna två nya avdelningar i en modul vid
förskolan Totus. I dagsläget fram till 15 oktober är
det 25 barn som står i kö i centralorten.

Det finns en stor oro över framtida rekryteringar
både till förskola och till grundskola. I april fanns 19
vakanta förskollärartjänster.

Ekonomisk analys
Andelen barn som är i förskolan har ökat från 84 %
till 88 %.
Avstämningen 15 mars visar ett underskott på -1
mnkr. Volymtiden hos barn i de fristående
enheterna ligger 1,5 timma högre än i kommunala
förskolor. Beräknat underskott för interkommunal
ersättning (IKE), -0,9 mnkr
Modulen vid Totus har inte tilldelats någon
driftsbudget vilket kommer att bidra till ett beräknat
underskott på ca -1,1 mnkr.
Antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat. Det
syns på kostnaderna för barn i behov av stöd som
visar ett underskott på -0,8 mnkr.
Totalt visar den kommunala förskolan ett
underskott om -0,6 mnkr. I budget för 2016 fick inte
förskolan ersättning för tre nya avdelningar samt en
besparing på 1 mnkr. Detta har bidragit till
underskottet och tillräckliga åtgärder har inte
kunnat vidtas under 2016. Förskolan (intraprenaden
inräknad) har fått ett tillskott om 1 mnkr över
helåret riktade till barn med fysiska
funktionsnedsättningar. Intraprenaden visar budget
i balans. Hökerum och Gällstad förskoleområde
visar underskott.
Verksamheten har fått medel för minskade
barngrupper i förskolan och för våren fått 0,4 mnkr.

Prognos
Totalt kommer förskolan att visa ett beräknat
underskott på 4,7 mnkr. Stora neddragningar
skedde gällande volymtid per anställd och en
generell neddragning på 1 mnkr i budget 2016. Det
gjordes också en neddragning i
resursfördelningsmodellen vilket innebar ökade
antal volymtimmar per anställd. Det totala
underskottet baseras på högre volymtid än
budgeterat både inom den kommunala och
fristående förskolan samt modulen vid Totus som
öppnar till hösten.

Medel i den statliga satsningen om mindre
barngrupper i förskolan har sökts för de flesta av
våra förskolor. Förskolan har tilldelats 1 mnkr av de
sökta 4,5 mnkr för läsåret 2016/2017. Nya medel
har sökts för hösten.
Inför budgetåret 2016 har resurserna blivit mindre
för förskolan. Koefficienten i
resursfördelningssystemet sänktes och förskolorna i
kommunen fick en gemensam besparing på 1 mnkr.
Detta har medfört stor svårighet att hålla sig inom
budget och samtidigt bedriva en säker och lärande
verksamhet för barnen med en bra arbetsmiljö för
personal. Verksamheten ska också kunna följa och
systematiskt utveckla sitt kvalitetsarbete.
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Barn- och elevhälsa
Resultat (mnkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Intäkter

-6,2

-8,6

Utfall
tertial 1
2017
-3,2

Kostnader

47,1

53,1

15,7

varav personalkostnader

41,1

46,4

13,9

Verksamhetens resultat

40,9

44,6

12,5

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

44,6

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2016
7,4 %

Utfall
jan-mars
2017
7,5 %

Förändring

2,3

3,3

+1,0

73,6

81,5

+7,9

+0,1 %

Väsentliga händelser
Barn-och elevhälsan är ett verksamhetsområde som
har i uppdrag att arbeta med att stödja barn och
elever i behov av stöd på olika sätt med olika
specialistkompetenser.
Centrala elevhälsan (CEH) samverkar med
skolornas elevhälsoteam (EHT), minst fyra gånger
per år. Fokus är då hur CEH kan bidra med
förebyggande och hälsofrämjande insatser för att
öka måluppfyllelsen i skolan och förskolan. I början
av året genomfördes en utbildning ordnad av CEH
kring hur det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet kan ske. Samtliga EHT från förskolan till
gymnasiet deltog. Det är en hård press på
skolpsykologerna vilket innebär att det tar lång tid
innan en psykologutredning kan göras. Externa
psykologinsatser köps in. Specialpedagogerna har
haft många uppdrag på högstadieskolorna för att på
olika sätt stödja måluppfyllelsearbetet.
Skolinspektionen har granskat grundsärskolan och
funnit ett stort antal brister som snarast måste
rättas till. Det handlar om kunskapsuppdraget,
kvalitetsarbetet, styrning och ledning.
Specialpedagog från CEH och Statens pedagogiska
skolmyndighet är inblandade i de olika
förbättringsarbetena. Volymökningen har skett
under året till träningsskolan. Nya lokaler måste
ordnas inför hösten 2017 eftersom elevantalet
kommer att öka.

grupper att arbeta förebyggande och hälsofrämjande
är inte tillräckliga då kuratorerna har 520 elever per
heltid och skolsköterskorna 530 elever.
På Välkomsten finns en speciallärare tar emot
nyanlända. Specialläraren genomför de tre
obligatoriska kartläggningarna innan eleverna
placeras i respektive skola eller i
förberedelseklassen. Under årets första fyra
månader har antalet nyanlända minskat kraftigt.
Besöksfrekvensen på Familjecentralen är hög.
Många av våra nyanlända besöker denna
verksamhet flitigt. Förskolläraren i öppna förskolan
deltar i ett läsprojekt för att fånga läsvanorna hos
våra nyanlända.
Det är svårt att rekrytera till de extra tjänster som
finns för barn och elever i behov av särskilt stöd.
Tjänsterna behöver tillsättas av pedagoger med hög
kompetens.
I förberedelseklassen årskurs 1-6 är det endast
verksamhet en dag i veckan på Bogesundsskolan.
Övrig tid är pedagogerna ute i skolorna och
undervisar de nyanlända eleverna.

Ekonomisk analys
Två mnkr finns avsatt för tilläggsbelopp för
barn/elever med omfattande stödbehov. Ett
överskott på 0,3 mnkr. 0,5 mnkr av det budgeterade
1,0 mnkr kronor för barn med fysisk
funktionsnedsättning i förskolan har fördelats för
vårterminen efter en särskild tilldelningsmodell.
Dessa medel räcker inte eftersom insatser för barn i
behov av särskilt stöd har ökat. Medel för särskilda
undervisningsgrupper inom årskurs 1-9 ligger +0,1
mnkr. Medlen har fördelats i samråd med
rektorerna i årskurs 7-9. Ett visst överskott på de 15
tjänsterna på grund av sjukdom, föräldraledigheter
och ej tillsatta tjänster. Grundskolans resursteam
går med ett visst överskott, 0,2 mnkr.
Kuratorer/skolsköterskor ger ett överskott på grund
av sjukdom och föräldraledigheter.
Grundsärskolans personalkostnader visar ett
överskott med 0,2 mnkr på grund av
effektiviseringar.

Modersmålsundervisning förekommer i 19 språk.
Det är 507 elever som tar del av undervisningen och
83 barn i förskolan som får modersmålsstöd. Det
saknas lärare till ytterligare fem språk. Annonsering
pågår. Budget för ytterligare tjänster för att täcka
alla språk finns inte utan måste hämtas från annan
verksamhet inom verksamhetsområdet.
Medicinskt ansvarig skolsköterska arbetar med att
säkra upp rutiner och kvalitetssäkra de dokument
som används utifrån gällande regelverk. Gruppen
arbetar kontinuerligt med den metodbok som finns
för verksamheten. Kuratorerna arbetar med att
stärka upp det förebyggande och hälsofrämjande
uppdraget på olika nivåer. Förutsättningar för dessa
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Grundskola
Resultat (mnkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Intäkter

-24,5

Utfall
tertial 1
2017
-10,3

Kostnader

255,6

88,0

varav personalkostnader

168,4

56,9

Verksamhetens resultat

231,1

77,7

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

234,0

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-2,9

Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2016

Utfall
jan-mars
2017
6,7 %

Förändring

16,3
328,8

Väsentliga händelser
Under året har arbetet med att utveckla det
entreprenöriella lärandet fortsatt. Utvärderingen
visar att eleverna visat stort engagemang och
motivation för detta sätt att arbeta. Det vi behöver
utveckla är bland annat att bli bättre på att hitta en
bra organisation och ett bra förhållningssätt till och
för elever i behov av särskilt stöd.
För att ge nyanlända en god utbildning med
möjligheter att lyckas i skolan har medel tillförts
undervisningen i svenska som andraspråk,
studiehandledning och modersmål. Dessa medel har
inte varit tillräckliga.
Tack vare den statliga så kallade lågstadiesatsningen
har anställda pedagoger utöver budget kunnat
behållas vid några skolor. Ulricehamns kommun
hade möjlighet att söka 4,1 mnkr. Från och med
2016 blev det också möjligt att söka medel till
fritidshemmet. Medel har sökts om ca 1 mnkr.
Under läsåret 2016/2017 har två grundskolor
deltagit i Läslyftet. Inför kommande läsår ska
samtliga grundskolor delta.
Som ett led i att utveckla bedömarkompetensen
genomförs en kompetensutvecklingsinsats kring
bedömning för lärande (BFL). Här sker ett
samarbete mellan Stenbocksskolan och
Ätradalsskolan. Ett aktivt arbete med formativ
bedömning handlar om att sträva efter en
lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever får
möjlighet och förutsättningar. Varje elev ska få en
kontinuerlig och tidig återkoppling för att utvecklas
så långt som möjligt i sitt lärande.

med sin måluppfyllelse och en möjlighet till stöd
samt tillfälle att avsluta arbetsuppgifter.

Ekonomisk analys
Grundskolan förskoleklass – årskurs 6 visar ett
överskott om 0,4 mnkr. Grundskolan årskurs 7-9
visar ett överskott om 0,9 mnkr.
Medel från Migrationsverket ingår med 2,7 mnkr.
Dessa medel går främst till personalkostnader men
också till läromedel.
Förväntad intäkt i den statliga lågstadiesatsningen
om 1,1 mnkr har tillförts och förväntad intäkt för
fritidshemssatsning om 0,3 mnkr har tillförts.
Det finns en viss oro för kostnader för elever i behov
av särskilt stöd. Ett visst utrymme för stöd kommer
att kunna ges med medel från barn – och
elevhälsan.
Övergripande grundskola visar ett underskott om 1,6 mnkr. Anledningarna är främst - 0,6 mnkr på
IKE och - 0,4 mnkr på grund av förtätning av
elevdatorer årskurs 1-6 och skolskjutsar - 0,8 mnkr.

Prognos
Bogesundsskolan kommer att utöka med ytterligare
en förskoleklass till hösten 2017. Denna utökning
finns inte täckning för i budget.
Uppföljning av kostnader för skolskjutsar visar att
medel i budget inte täcker kostnaderna. Ett
förväntat underskott om minst 1,6 mnkr till
årsslutet.
Förtätningen av elevdatorer som görs för årskurs 1-6
kommer under 2017 innebära ett underskott om ca
1,3 mnkr. Det beror på att hanterade datorer
kommer att sägas upp under året men inte riktigt
följa tidsmässigt när anskaffningen av nya
elevdatorer görs. 2018 är alla hanterade datorer
uppsagda och kostnaderna för IT-stödet kommer att
vara i balans.
Totalt visar grundskolan på ett prognostiserat
underskott om 2,9 mnkr. Detta är
skolskjutskostnader och förtätning av elevdatorer
årskurs 1-6.

Under läsåret har Ätradalsskolan och
Stenbocksskolan haft svårigheter att rekrytera både
behöriga lärare och vikarier. En särskild planering
för att hantera och förebygga inställda lektioner har
arbetas fram. Nyanställda pedagoger och obehöriga
lärare har enligt avtal fått stöd av
mentorer/handledare.
Under läsåret har lovskola genomförts vid fyra
tillfällen. Syftet är att elever ska få mer tid att arbeta
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Gymnasieskola och Komvux
Resultat (mnkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Intäkter

-15,6

-14,6

Utfall
tertial 1
2017
-5,2

Kostnader

138,5

140,9

45,1

varav personalkostnader

69,8

74,1

23,0

Verksamhetens resultat

122,9

126,3

39,9

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

126,3

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2016
5,3 %

Utfall
jan-mars
2017
3,6 %

Förändring

6,3

5,7

-0,6

127,9

125,1

-2,8

-1,7 %

Naturvetenskapsprogrammet har 21
förstahandssökande. Att få upp antalet sökande dit
är något skolan jobbat särskilt med de senaste åren.
Även Handels- och administrationsprogrammet och
Vård- och omsorgsprogrammet har nu fler sökande
än förr.

Ekonomisk analys
Tingsholm uppvisar för perioden ett överskott om
1,5 mnkr.
Nuvarande underskott på Tingsholm övergripande
ska kunna hanteras inom befintlig budget; givet att
andelen sökande i höst följer prognosen.
Verksamheten förväntas ha en budget i balans.

Väsentliga händelser
Verksamheterna inom Tingsholm erfar vissa
rekryteringsproblem. Det är generellt sett få
sökande till alla tjänster. Inom nationella
programmen har fyra lärare sagt upp sig under
vårterminen. Två lyckosamma rekryteringar har
gjorts medan två återstår att göra inför
höstterminen.
Musikskolans framtida lokalisering utreds för
närvarande. Ledningsgruppen för
Tingsholmsgymnasiet menar att en flytt av
musikskolans verksamhet till Tingsholm innebär
begränsningar i gymnasieskolans möjligheter att
expandera.
Kulturskoleutredningen kommer sannolikt att
föreslå att kulturskoleverksamhet blir obligatoriska
för kommunerna. Tingsholms bildlärare kommer
eventuellt ha ett utrymme i sin tjänst att kunna
driva bildundervisning på kvällstid för elever i
grundskolan, vilket verksamheten vill påbörja som
en försöksverksamhet under nästa läsår under
förutsättning att lärarens tid inte bättre nyttjas på
någon av kommunens grundskolor. Verksamheten
ser att detta också skulle kunna fungera som en
lämplig integrationsinsats.
Gymnasiet har i år påbörjat sin marknadsföring
redan gentemot eleverna i årskurs 8. Eftersom dessa
elever också kommer att kunna söka till Estetiska
programmet och Bygg- och anläggningsprogrammet
har information om dessa båda program tagits med i
detta sammanhang; med tonvikt på Estetiska
programmet ska tilläggas eftersom skolan ännu inte
har förvärvat någon kompetens på bygg- och
anläggningssidan.
Söksiffrorna inför läsåret 2017/2018 ser mycket
goda ut. En märkbar ökning hade skett mellan den 1
februari 2016 och den 1 februari 2017. När
omvalsperioden nyss avslutades hade antalet
sökande ökat ytterligare: från 123 till 152. Antalet
sökande från annan kommun har dubblerats från 6
till 12. 55 procent av sökande ulricehamnsbor har i
första hand sökt till Tingsholmsgymnasiet. Mest
anmärkningsvärt är att
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Sektor välfärd
Resultat (mnkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Sektorstöd välfärd

10,0

14,2

Utfall
tertial 1
2017
3,4

Individ- och familjeomsorg

32,0

52,2

11,3

Funktionsnedsättning

15,8

20,8

6,3

Äldreomsorg

64,5

68,0

20,4

Beställning och kvalitet

321,6

331,1

103,4

Totalt Sektor välfärd

443,9

486,3

144,7

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

481,0

Prognosticerad avvikelse gentemot budget
Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

+5,3

Utfall
jan-mars
2016

Utfall
jan-mars
2017

Förändring

8,7 %

8,3 %

-0,4

52,0

60,7

-8,7

721,5

738,5

+17,0

Väsentliga händelser
Från årsskiftet har sektorn stärkt arbetet med
styrning och ledning genom att implementera en
beställar- och utförarmodell även för
funktionsnedsättning. På så sätt har ansvars- och
rollfördelningen stärkts mellan myndighetssidan
som beställare och utförarfunktionen. Avsikten är
att få till stånd att resurserna följer brukaren, en
bättre kontroll och uppföljning av verksamheten och
dess kostnader. Över tid ska förändringar kunna
följas i både beställning och utförande.
Från 1 april gäller ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal
avseende samverkan och ansvarsfördelning mellan
kommunerna och Västra Götalandsregionen. Avtalet
sträcker sig till 31 december 2020. Några nya avsnitt
har tillkommit i avtalet för att stärka samverkan och
gemensam syn. Avtalet behöver brytas ner på det
lokala närvårdsområdet.
Arbetet med IBIC (individens behov i centrum)
fortsätter enligt plan. Bland annat har ett
studiebesök gjorts i Kungsbacka kommun. För att
klara införandet görs en förstärkning så att en
processledare kan frigöras för att arbeta med frågan
på heltid under året.

Ekonomisk analys
Sammantaget ligger beviljade insatser mot
äldreomsorgen och funktionsnedsättning på en
lägre nivå än budgeterat. Det gör att
verksamhetsområde beställning och kvalitet visar en
positiv budgetavvikelse för perioden.
När det gäller verksamhetsområdena äldreomsorg
och funktionsnedsättning kvarstår vissa negativa
budgetavvikelser, framförallt har det varit svårt att
fullt ut anpassa verksamheten efter en minskad
beställning. Bland annat har det funnits obelagda
dygn på gruppbostäder som drivs enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Detta har givit lägre intäkter än förväntat. Flertalet
av hemtjänstenheterna har haft en minskad
beställningsvolym och har inte fullt ut kunnat
anpassa personalkostnaderna därefter.

Verksamhetens högre sjukfrånvaro årets första
månader har också påverkat kostnaderna. Det har
även varit större behov av nattbemanning.
Individ- och familjeomsorgens budgetavvikelse har
förbättrats ytterligare. Delvis beror detta på att det
inte finns någon extern placering inom barn och
ungdom. Framförallt beror det på att mottagandet
av ensamkommande ger ett stort överskott och det
beror på flera faktorer. Den överenskommelse som
funnits mellan Ulricehamns kommun och
Migrationsverket som slutade att gälla 2017-03-31
gjorde att vi blev ersatta även för tomplatser på hem
för vård och boende (HVB) för ensamkommande
med 1 600 kr per plats och dygn. Familjehem ger
också i denna del ett större överskott då
ersättningen är högre än den faktiska kostnaden.
Arbetsmarknadsenheten ger också ett överskott
bland annat med anledning av vakanser och en
återbetalning från Boråsregionens
etableringscenter. Försörjningsstödet fortsätter att
ligga på samma förhållandevis låga nivå som 2016.
Sektorsstödet visar ett överskott jämfört med
budget. Den största delen utgörs av en buffert som
ännu inte behövt användas samt medel för
kompetensutveckling som kommer att användas
senare under året.

Prognos
I denna typ av verksamhet råder alltid ett antal
osäkerhetsfaktorer. Det kan uppstå enskilda
kostnadskrävande ärenden och externa placeringar
senare under året som vi i dagsläget inte känner till.
Det är viktigt att ha med sig att förändringar kan
inträffa under året när det gäller
flyktingmottagandet. Det kan även uppstå
avvecklingskostnader om behovet av antalet HVBplatser fortsätter att minska.
Det är också viktigt att ha med sig att
ersättningssystemet för mottagandet av
ensamkommande kommer att förändras i grunden
från den 1 juli. Då sänks ersättningarna betydligt till
kommunerna och verksamheten måste därför under
hösten anpassas till dessa ersättningsnivåer för att
2018 gå in i det nya verksamhetsåret med rätt volym
och organisation.
Sammantaget ser det ut som att sektorn kommer att
göra ett överskott för året och en positiv prognos
läggs därför på totalt 5,3 mnkr. Detta beror till
största delen på att intäktssidan för mottagandet av
ensamkommande fortfarande är större än de
faktiska kostnaderna. Övriga delar inom sektorn
ligger totalt sett inom budgetram. Det finns
fortfarande en viss utmaning för
funktionsnedsättning och äldreomsorgen att komma
ned ytterligare något i kostnad.
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Individ- och familjeomsorg
Resultat (mnkr)

-109,2

-70,6

Utfall
tertial 1
2017
-29,4

141,2

122,8

40,7

varav personalkostnader

73,7

75,5

24,7

Verksamhetens resultat

32,0

52,2

11,3

Intäkter

Utfall
2016

Kostnader

Budget
2017

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

47,2

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

+5,0

Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2016
5,2 %

Utfall
jan-mars
2017
5,1 %

Förändring

3,7

5,0

+1,3

96,7

114,0

+17,3

-0,1

Väsentliga händelser
Flyktingmottagandet i egen regi fungerar väl.
Kommunen har ett länstal på 49 anvisade individer.
Av dessa har hittills 17 tagits emot. Med den
planering som nu finns kommer vi i juni månad att
ha tagit emot 41 personer. En ansökan om
ekonomiska medel är gjord till Länsstyrelsen
avseende allmänna kommunikationer och
integrationsarbete i Röshult, där många nyanlända
erbjuds boende. Vår nya tjänst som bovärd är en
anledning till att vi klarar ett såpass stort
mottagande bra.
Vägledningscenters drop-in är uppskattat av
allmänheten och har haft 16 besökare, varav 6
personer gått vidare till insatser på Arbetscenter. En
hög andel, 40 %, av våra avslutade deltagare har gått
vidare till arbete, vilket betraktas som mycket
positivt då arbetslösheten är låg och många står
långt ifrån arbetsmarknaden.
Att få deltagare till studier är svårt och vi lyckas inte
nå vårt målvärde. Deltagarna saknar ofta motivation
till studier utan vill i högre grad arbeta och få egen
försörjning. Vi arbetar vidare med detta mål. En
tjänst inom arbetsmarknadsenheten har omvandlats
till en samordnartjänst, vilket avlastar både
medarbetare och enhetschef.
Enheten för försörjningsstöd och administration
arbetar vidare med utvecklingsarbete. De nya
socialadministratörerna har fått viss delegation och
handlägger enklare ansökningar om ekonomiskt
bistånd. Arbetsgruppen för Våld i nära relationer
har reviderat befintliga rutiner. Rutin för
hedersrelaterat våld ska upprättas. I maj planeras
samverkansmöte med Barnahus, kvinnojour, polis
och vårdcentralerna. En arbetsgrupp har formats
avseende sociala kontrakt, med tvärprofessionella
deltagare som syftar till fastställande av
gemensamma rutiner och processer. Gruppen leds
av enhetschefen på försörjningsstöd.

Under perioden har fyra HVB blivit två till antalet,
vilket innebär att antalet platser har minskat från 69
till 43. Fortsatt omfattande planeringsarbete pågår.
Utifrån dagens läge, beräknas verksamheten minska
ytterligare.
Sex enhetschefer på Individ- och familjeomsorg
(IFO), har blivit fem, till följd av IFO:s totala
minskning.

Ekonomisk analys
Under tertialet har sanering behövt genomföras i två
lägenheter med sociala kontrakt. Under årets tre
första månader har av personalförsörjningsskäl en
socialsekreterarkonsult anlitats som har genererat
en hög kostnad. Konsultens uppdrag är nu avslutat.
Arbetsmarknadsenheten fortsätter att göra positiva
budgetavvikelser i huvudsak beroende på två
vakanser samt återbetalning av medel från
Boråsregionens etableringscenter.
Öppenvårdsenheten ligger väl till i förhållande till
budget och gör ett överskott då det finns vakanser.
Några personer jobbar tillfälligt deltid och har inte
ersatts med vikarie.
När det gäller ensamkommande flyktingbarn har
Migrationsverket beslutat om nya andelar för
mottagandet 2017. För Ulricehamns räkning
innebär det ett mottagande på 2,02 promille av
rikets mottagning, vilket enligt prognosen motsvarar
cirka 5 barn. Vi har i år tagit emot 3 barn.
Överenskommelsen mellan Ulricehamns kommun
och Migrationsverket slutade att gälla 2017-03-31.
Fram till dess har vi fått ersättning för tomplatser
om 1 600 kr per plats och dygn.
HVB-delarna gör budgetunderskott på personal i
början av året, vilket har flera förklaringar. Flytten
från Ekero till Nämndhuset blev en månad försenad
på grund av att byggnationen drog ut på tiden.
Under januari månad fanns därför dubbla
personalkostnader. Personalen på HVB har tidigare
inte haft raster inlagda på schema, vilket införts nu.
Det medför en extrakostnad på ca 0,6 årsarbetare
per boende, som inte budgeterats. Ett nytt avtal med
en livsmedelsleverantör har medfört betydande
merkostnader på livsmedel. Avtalet ses nu över.
På myndighetssidan för barn och ungdom fungerar
strategin med hemmaplanslösningar mycket väl.
Ännu har inte någon extern institutionsplats köpts,
vilket är positivt ur alla hänseenden. De enda
externa köpen som finns är stödboende för
ensamkommande flyktingbarn hos företaget Adonia,
vilka tillkom då vi haft svårt att anskaffa lägenheter
på den reguljära bostadsmarknaden. Om vi istället
kunnat erbjuda boende i vanliga lägenheter hade
dessa externa köp kunnat undvikas.

Enheterna för försörjningsstöd och arbetsmarknad
arbetar intensivt med att utveckla gemensamma
arbetssätt för att än mer förtydliga arbetslinjen för
alla som söker försörjningsstöd.
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Beställning och kvalitet
Resultat (mnkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Intäkter

-21,3

-25,9

Utfall
tertial 1
2017
-7,4

Kostnader

342,9

357,0

110,8

varav personalkostnader

44,4

48,5

15,0

Verksamhetens resultat

321,6

331,1

103,4

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

328,6

Prognosticerad avvikelse gentemot budget
Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

+2,5

Utfall
jan-mars
2016
11,4 %

Utfall
jan-mars
2017
9,1 %

Förändring

9,0

6,7

-2,3

73,3

78,0

+4,7

-2,3 %

Väsentliga händelser
Personligt ombud för personer med psykisk
funktionsnedsättning har lämnat årlig
verksamhetsrapport till länsstyrelsen i Västra
Götaland. Det som ombudet ser är att behovet av
stöd är stort och komplext med flertalet unga
klienter.
Projektet "Kommun och tandvård i samverkan för
en bättre munhälsa hos äldre" som pågått under tre
år slutredovisades i april. Ulricehamn har varit
jämförelsekommun med Mariestad. Västra
Götalands Folktandvård är väldigt nöjda med
resultatet och vill gärna se en fortsättning med
Ulricehamn.
2017-01-01 införs nya regler för betalningsansvar för
utskrivningsklara patienter. De nya reglerna innebär
att tiden mellan utskrivningsklar och hemgång
förkortas och kostnaden höjs. Verksamhetschef har
tagit fram en handlingsplan samt konsekvensanalys
med tänkbara scenarier för de olika verksamheterna
inom sektor välfärd.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-08 § 252 att
ställa sig bakom att upphandla gruppboendeplatser
enligt LSS i Ulricehamns kommun.
Förfrågningsunderlaget låg ute 14 februari till 21
mars. Utvärdering av anbud pågår.
Sedan årsskiftet har alla handläggare som lämnat ut
ett myndighetsbeslut även skickat med en
kundenkät. Analys sker kvartalsvis för att få en
uppfattning om kundernas tankar om bland annat
bemötande. Enkätsvaren visar ett mycket gott
resultat.
Beställning och kvalitet har startat upp ett
kvalitetsråd med målet att skapa forum för att mötas
över professioner och få en samlad bild av
kvalitetsfrågor. Medlemmarna är valda av sina
kollegor och representerar alla delar av beställning
och kvalitet. Detta har givit en känsla av delaktighet
och inflytande förutom syftet att förbättra vår
kvalitet mot kunderna.
Arbetet med IBIC fortsätter och delar av
projektgruppen samt biståndshandläggare har varit

på studiebesök i Kungsbacka. För att
implementeringen och arbetet ska fortskrida i
önskad takt kommer en utökning av en
biståndshandläggare att göras. Detta för att en
processledare ska kunna frigöras för att upprätthålla
takten i arbetet. All legitimerad personal har gått
utbildning i IBIC.
Enligt uppdrag från sektorschef välfärd har arbetet
påbörjats att göra handlingsplaner/riskanalyser för
två brukare som det idag köpts plats för i annan
kommun.
Inom hemsjukvård har det bland annat arbetats
med att hitta verktyg för att mäta sjuksköterskornas
arbetsbelastning samt mål för våra kvalitetsregister.
Sjuksköterskorna lägger idag mycket tid på
läkarkontakter. Läkarbristen främst hos Närhälsan
är ett stort problem.

Ekonomisk analys
Beställning och kvalitet redovisar nu en
budgetavvikelse på 5,9 mnkr. Internt köp och sälj
står för 3,8 mnkr varav internt köp och sälj för
verksamheten funktionsnedsättning utgör 3,6 mnkr.
Inför 2017 har en ny beställar- och utförarmodell
skapats för verksamheten funktionsnedsättning. I
denna resursfördelningsmodell ingår sex platser till
den nya gruppbostaden på Wallenqvistgatan som
först tas i drift i juli månad. Budgetavvikelsen för
platserna kopplat till Wallenqvistgatan är 1,4 mnkr.
Resterande avvikelse på köp och sälj beror på
tomplatser samt buffert om brukares behov
förändras.
Vidare har kostnader kopplade till kommunalt
bostadstillägg för funktionshindrade och
bostadsanpassning budgetöverskott på 1,1 mnkr. De
nya gruppbostadsplatserna har ännu inte tagits i
drift, vilket gör att brukare inte varit aktuella för
kommunalt bostadstillägg. Kostnadskrävande
bostadsanpassningar i människors hem, för att
möjliggöra att bo kvar hemma, är planerade att
genomföras andra tertialet.
Verksamheten har haft kostnader för fyra
institutionsplaceringar och tre placeringar i extern
öppenvård som även fortsätter andra tertialet. Dessa
redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr.
När det gäller kostnader för färdtjänst har dessa
minskat då beställning för resor inom kommunen
har minskat. Budgetavvikelsen för färdtjänst uppgår
till 0,3 mnkr. Därutöver finns vakanser i
verksamheten, framför allt biståndshandläggare och
arbetsterapeuter, som gör att det finns en positiv
budgetavvikelse på 0,7 mnkr på personalkostnader.
När det gäller överklaganden på Ulricehamns
kommuns ersättning för personlig assistans har fyra
domar från kammarrätten kommit som gäller för
2015 och två för 2016. Domarna ger Ulricehamns
kommun rätt om en lägre ersättning än vad
Försäkringskassan har. Om kammarrätten gått på
förvaltningsrättens linje skulle kommunen varit
betalningsansvarig för 310 000 kr till
assistansbolagen.
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Funktionsnedsättning
Resultat (mnkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Intäkter

-87,0

-88,1

Utfall
tertial 1
2017
-28,0

Kostnader

102,8

108,8

34,3

varav personalkostnader

86,1

91,6

28,3

Verksamhetens resultat

15,8

20,8

6,3

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

22,0

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-1,2

Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2016
8,7 %

Utfall
jan-mars
2017
10,1 %

Förändring

11,7

19,7

+8,0

163,3

168,5

+5,2

Väsentliga händelser
Från och med juli 2017 öppnas ett nytt boende på
Wallenqvistgatan som genererar sex
gruppbostadsplatser. I samband med uppstart av
boendet rekryteras en stödpedagog, med en
fördjupad kunskap inom de områden som anknyter
till verksamhetsområdet.
I april ersattes psykiatriboendet på Riddaregatan av
nya lägenheter på Jönköpingsvägen. Det innebär en
utökning med en plats. Totalt är det 13 lägenheter
varav en är korttidsplats enligt Socialtjänstlagen
(SoL). Utformningen av det nya boendet med
loftgångar innebär en ökad möjlighet att leva
självständigt, men ändå vid behov tillgång till stöd
från personal. Det stödjer arbetsmetoden ett
självständigt liv och IBIC. Förutom boende för
målgruppen inom socialpsykiatri inryms även
kontor för personal inom boendestöd och
hemsjukvård.
Några gruppbostadsplatser har inte varit belagda
under det första tertialet och en del brukare har bytt
boenden för att bättre tillgodose deras behov. Till
hösten förväntas befintliga gruppbostäder att vara
belagda.
Inom boendestöd har det tillkommit brukare med
mer omfattande uppdrag av omvårdande karaktär.
Detta har inneburit en förändrad och ökad
bemanning. Personalen arbetar nu även helger och
kvällar. Volymen av ärenden inom boendestödet har
minskat något, som en följd av att avgift för
boendestöd har införts. En värdeflödesanalys har
genomförts för att underlätta arbetet med en
sammanslagning av arbetsgrupperna inom
boendestöd. Förväntat resultat av sammanslagning
är ökad samverkan samt minskad sårbarhet vid
exempelvis frånvaro.

+1,4

Under april har 35 personer gått en endags
utbildning i hot och våld för att säkerställa att
personal har kunskap att hantera riskfyllda
situationer.
En större utbildningssatsning på tio dagar har under
våren pågått. Cirka 20 personal inom verksamheten
har gått en utbildning som handlar om komplexa
behov vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Denna utbildning arrangeras av Göteborgs
universitet, Västra Götalandsregionen och
Göteborgs Stad.
Ett fortsatt arbete kring bemanning för att möta
heltid som norm har pågått även under 2017. I
samband med att arbetstidsavtalet med Kommunal
sägs upp, pågår ett arbete för att planera hur
övergången kommer att se ut i oktober. En
utbildning i schemaprogram på två dagar har
genomförts för alla enhetschefer och flertalet
schemaombud i verksamheten i syfte att underlätta
schemahanteringen.

Ekonomisk analys
Budgetavvikelsen efter april månad är något bättre
jämfört med tidigare månader. Det förklaras av
högre intäkter i internt köp och sälj. Flera brukare
har fått en ny nivåbedömning och har hamnat i en
högre nivå, vilket har genererat en högre ersättning.
Denna högre ersättning har inte mötts av utökade
personalkostnader då bemanningen har kunnat
ligga kvar på samma nivå.
Under april har flera tomma platser blivit belagda,
vilket innebär att dessa platser har tillförts
ersättning i internt köp och sälj.
Budgetavvikelse för kostnader på
semesterersättning och semestervikarier ses även på
några enheter, men förväntas jämnas ut under året.
Förbättring ses även beträffande personalkostnad
på flera enheter där åtgärder har gjorts för att
komma i nivå med budget. Vikariekostnader ses för
en högre sjukfrånvaro i jämförelse med föregående
år. Även en omfattande utbildning på tio dagar som
sträcker sig från januari till maj har givit högre
kostnader än normalt för vikarier i verksamheten.
Högre personalkostnader än budgeterat finns på
flera enheter på grund av vidtagna åtgärder för att
säkerställa en säker arbetsmiljö för personalen.

Inom daglig verksamhet, som är en insats enligt LSS
och SoL, ses en ökning av ärenden och även delvis
ändrade behov av sysselsättning och arbetsformer.
Det pågår ett samarbete med
arbetsmarknadsenheten likväl andra aktörer för att
tillsammans möta personer med olika behov. Det
finns olika förslag om att starta nya företagsgrupper.
31

Äldreomsorg
Resultat (mnkr)

-147,9

-144,4

Utfall
tertial 1
2017
-48,8

Kostnader

212,4

212,4

69,2

varav personalkostnader

181,7

179,0

59,1

Verksamheten har fått medel för att främja
friskvårdsaktiviteter för äldre. Exempel på
aktiviteter som har genomförts är utflykter och
pizzakvällar.

Verksamhetens resultat

64,5

68,0

20,4

Ekonomisk analys

Intäkter

Utfall
2016

Budget
2017

orsaker är att det har varit många som blivit
beviljade särskilt boende, främst demensplatser.

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

69,5

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-1,5

Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2016
9,2 %

Utfall
jan-mars
2017
8,5 %

Förändring

27,7

28,3

+0,6

357,1

366,0

+8,9

Väsentliga händelser
Verksamheten har infört hemtjänstledningsmöten
för att arbeta vidare med specifika mål som rör
hemtjänsten, däribland mätetal och vidare arbete
med att förbättra tiden hos kund. Hittills har
ledningsgruppen för hemtjänstfrågor haft två
träffar, varav en innehöll en djupanalys.
Djupanalysen syftade till att arbeta vidare med
utmaningen att bemanna efter beställning i
hemtjänst.

-0,7

Flertalet enheter uppvisar differenser mellan
beställd tid och arbetad tid, och har därmed högre
personalkostnader än vad verksamheten har
täckning för. Flertalet av hemtjänstenheterna har
minskat i beställning och har inte kunnat komma
ned i personalkostnader. Flera somatiska boenden
har haft obelagda dygn och därmed inte kommit upp
i budgeterad beställning. Verksamheten har haft
behov av högre nattbemanning än vad som funnits
budgeterat. Verksamhetens höga sjukfrånvaro är
kostsam. Det tar mycket tid att täcka bemanning
som saknas, vilket i längden kan ge mer
sjukfrånvaro.
Det finns några saker som kommer att jämna ut sig
under året exempelvis kostnader för
semestervikarier då alla semestervikarier är
budgeterade under sommarmånaderna.
De enheter som har budgetunderskott arbetar aktivt
med åtgärder för att minska underskottet och mer
komma i fas.

Under 2017 använder äldreomsorgen statliga
stimulansmedel för att öka bemanningen på
somatiska boenden. I samband med det har
verksamheten gått över till dygnsersättning på dessa
boenden. Verksamheten har tillgång att nyttja
statliga stimulansmedel för 5,8 mnkr under året
2017.
Innelarmsystemet på Ryttershov är i dåligt skick och
i behov av att bytas ut. Solrosen och Parkgården har
bytt sina innelarm, vilket har lett till en mer effektiv
och tryggare vardag för brukare och personal.
Verksamheten har en befintlig upphandling för att
köpa in nya interna larmsystem. De nya
larmsystemens funktioner stödjer våra arbetssätt
och byggs på ny teknik. De nya larmen bygger på
wifi och hanteras av personalen med vanliga
mobiltelefoner.
Verksamheten gjorde 2016 en översyn av
nattorganisationen. En fokusgrupp har startats
bestående av baspersonal samt fackligt ombud och
enhetschef för att arbeta vidare med vissa frågor.
Enhetschefen som skall arbeta fram
nattorganisationen har även tagit över Ryttershovs
hemtjänst, och arbetar för att hitta lämpliga lokaler.
Arbetsmiljön för Ryttershovs hemtjänst behöver
förbättras genom större lokaler. När verksamheten
får tillgång till lokaler kommer även
omorganisationen av natten att sättas igång.
Beläggningen på korttidsenheten är lägre än tidigare
men ändå högre än budgeterat. Utredningstid
infördes i kommunen under hösten 2016 och det är
en av orsakerna till minskad beläggning. En annan
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Sektor service
Resultat (mnkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Sektorsstöd service

2,1

3,1

Utfall
tertial 1
2017
0,7

Support

8,4

9,8

3,2

Fastighet

6,1

6,3

2,3

Kost

5,0

5,2

1,6

It

-1,4

0,0

-0,8

Kultur och fritid

45,8

47,4

15,1

Totalt Sektor service

66,0

71,9

22,1

Utfall
2016

Budget
2017

Resultat (mnkr)

-226,8

-226,5

Utfall
tertial 1
2017
-75,8

Kostnader

292,8

298,3

97,9

varav personalkostnader

103,4

109,7

35,2

Verksamhetens resultat

66,0

71,9

22,1

Intäkter

Prognos (mnkr)
Prognosutfall helår

71,5

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

+0,4

Personaltal

Sjukfrånvaro
Antal med långtidssjukfrånvaro
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
jan-mars
2016
5,8 %

Utfall
jan-mars
2017
7,0 %

Förändring

6,7

14,0

+7,3

224,3

233,7

+9,4

Väsentliga händelser
Inledningen av 2017 handlade till stora delar om
den världscuptävling i längdskidor som 21-22
januari genomfördes på Lassalyckan.
Arrangemanget blev mycket lyckat både utifrån ett
sportsligt och ett publikmässigt perspektiv, med
60 000 besökare blev det en riktig folkfest.
Biblioteks- och kulturenheten ansvarade för den
invigning av tävlingarna som ägde rum på torsdagen
den 19 januari, och även andra aktiviteter förlades
till tävlingshelgen. Ett barndisco arrangerades på
stadsbiblioteket på fredagen, aktiviteter anordnades
för familjer i Kids zone på arenaområdet under
helgen och biblioteket höll också öppet extra på
lördagen med pysselverkstad. Utvärderingar visar
att det har funnits ett stort engagemang, ett gott
samarbete inom förvaltningen, koncernen och
tillsammans med arrangören samt att nya
kontaktytor knutits och att många lärdomar och
erfarenheter erhållits. Samtidigt har världscupen
inom vissa delar av organisationen inneburit en hög
belastning, främst inom kultur och fritid. En viktig
del i efterarbetet är därför att se över organisationen
och skapa bättre förutsättningar inför kommande
arrangemang.
Förberedelserna för världscuptävlingarna 2019 har
redan påbörjats. Då tävlingsbanan endast fick ett
tillfälligt certifikat inför tävlingarna 2017 har en ny
genomgång av banan (homologisering), under
ledning av representanter från både det
internationella och det svenska skidförbundet,
genomförts i april. Genomgången visar att åtgärder i
området kommer vara nödvändiga för att erhålla ett
permanent certifikat. Under vintern har dialog

+1,2

också förts med övrigt föreningsliv i syfte att
tillsammans utveckla Lassalyckan ur ett bredare
perspektiv.
Under perioden har verksamhet fastighet, med
utgångspunkt i målprognosen, uppdaterat
lokalförsörjningsplanen för att nu gälla 2018-2027.
Behov som ökar, i jämförelse med föregående års
lokalförsörjningsplan, är platser i grundskola,
fritids, förskola samt vård- och omsorgsboende. För
att kunna leverera enligt lokalförsörjningsplanen
arbetar verksamhet fastighet med att förstärka sina
resurser vad gäller byggprojektledare. En första
rekrytering avslutades i januari och ytterligare en
rekrytering påbörjades under mars. När den är
avslutad kommer det att finnas tre projektledare i
kommunen och goda möjligheter att bedriva
byggprojekten enligt plan.
Ett projekt som avslutats under perioden är
renoveringen av Kvarnlyckans kök som i januari
blev klart för tillagning. Köket har utökats med
några kvadratmeter och det har möjliggjort att all
nödvändig utrustning har fått plats för att
medarbetarna ska kunna bedriva en god verksamhet
i en god arbetsmiljö. Under våren väntas
gruppbostaden vid Wallenqvistgatan stå klar.
Verksamhet kost arbetar kontinuerligt och aktivt för
att utveckla de maträtter som serveras i alla
restauranger inom verksamheten. En aktivitet med
fokus på vegetarisk matlagning har genomförts, där
medarbetare från samtliga tillagningskök
tillsammans under en dag arbetade för att ta fram
nya tilltalande recept till verksamheten. Tack vare
att bemanningen inom äldreomsorgen utökats något
till 2017 har det skapats utrymme för mer
matlagning från grunden. Målet är att alla färs-,
fisk-, ägg- och potatisrätter ska göras utan hel- och
halvfabrikat och fokus kommer även att läggas på
att minska hel- och halvfabrikat vad gäller desserter,
bröd och kakor.
Verksamhet It har under perioden arbetat med
ramuppdraget inför 2018. Anledningen till att
arbetet startat så tidigt i år är att ramuppdraget
behöver bli en del i budgetprocessen på ett bättre
sätt än tidigare. Det kommer att skapa en bättre
överblick och bättre planeringsförutsättningar för
verksamheten. Något som ligger i plan för 2017 är
införandet av Office 2016 och i slutet av tertial ett
påbörjades utrullningen som beräknas vara klar
vecka 24. När arbetet med Office 2016 sedan är
slutfört kommer It under hösten att uppgradera
kommunens mailsystem för att undvika den typen
av driftsstörningar som skedde under sommaren
2016.
Vid årsskiftet genomfördes ett par förändringar
inom organisationen. Personal från Höjdgatans
reception (verksamhet kost) ingår nu i verksamhet
support och inom kultur och fritid har
allmänkulturens verksamhet och dess två
medarbetare slagits samman med
biblioteksenheten. Under årets första tertial har
många program genomförts inom allmänkultur och
biblioteksenheten: författarbesök, föreläsningar,
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berättarcaféer, musikprogram och språkcaféer. För
barn och unga har bl a anordnats rim- och
ramsstunder, after pre-disco och
familjeföreställningar. Totalt genomfördes 250 st
aktiviteter inom bibliotek och allmänkultur, vilket
blir 2,1 aktiviteter/dag.
Besöksantal på stadsbiblioteket januari till april
uppgår till 27 265 st, en minskning mot föregående
år med 742 besök. Utlåningen visar en minskning
mot föregående år med 2448 lån (63 269 lån
januari-april 2016) vilket är en omfattande
minskning. Utlåningen av e-böcker är ungefär lika
stor som föregående år, ca 200-250 lån per månad.
Inom ramen för förvaltningens arbete med attraktiv
arbetsgivare, bra verksamhet, har sektor service
arbetat med att fördjupa kulturpyramiden och
startat ett gemensamt strategiarbete utifrån
områdena god kommunikation, gott bemötande
samt ordning och reda. Medarbetare från samtliga
verksamheter deltar i förbättringsarbetet som under
hösten kommer att landa in i verksamheternas och
enheternas verksamhetsplaner inför 2018. En grund
i arbetet är den kundenkät som genomfördes under
mars månad och som omfattade de verksamheter i
sektorn som har interna kunder.

Dock har det uppkommit andra oväntade kostnader
vilket gör att prognosen skrivs ned till 350 tkr.
Överskottet i övriga verksamheter bedöms plana ut
under årets gång vartefter aktiviteter och arbeten
kommer igång.
Osäkerheter som finns och som kan påverka
prognosen är kostnader för uppvärmning, snö- och
halkbekämpning samt löpande underhåll. Det är
kostnader som är svåra att påverka och
prognostisera. Inom kostverksamheten finns en oro
över att äldreomsorgens externa intäkter inte följer
den budget som är lagd. Verksamhet kultur och
fritid kommer att följa kostnadsutvecklingen för den
utbyggda konstsnöanläggningen som i dagsläget
utgör en osäkerhet.
Då arbetet med homologisering inför världscup
2019 startat kan det komma att uppstå kostnader
redan i år. Dessa kostnader finns inte budgeterade.

Ekonomisk analys
Sektor service visar efter april ett positivt resultat
mot budget om 3,5 mnkr vilket är i nivå med samma
period 2016, och precis som föregående år finns de
största överskotten inom verksamheterna fastighet
samt kultur och fritid.
Inom fastighet härrör stor del av överskottet från
energikostnaderna då året hittills varit mildare än
normalåret. Överskottet gällande underhållsarbeten
beror på att budgeten är fördelad i tolftedelar och att
arbeten utomhus ännu inte kommit igång.
Vad gäller kultur och fritid är ett överskott vid
denna tid på året naturligt och följer samma trend
som tidigare år. Överskottet baseras på att årets
första månader är en av de mest intensiva
perioderna då alla verksamheter har många
besökare. På intäktssidan märks detta på sim- och
sporthallen samt lokaluthyrningen. I år är
intäktsöverskottet dessutom ännu högre än
motsvarande tid förra året, vilket förklaras av
hyresintäkten från världscuparrangemanget på
skidor i januari (350 tkr).
Även i år återfinns det största överskottet utifrån
kostnadsställe knutet till personalkostnaderna och
majoriteten av verksamheterna har ett överskott
här. Det handlar om vakanser och sjukfrånvaro som
ej tillsatts fullt ut samt att återbesättningar ses över i
syfte att hitta nya effektivare lösningar och för att
skapa förutsättningar för införandet av rätt till
heltid.
Ett vite från en leverantör till It har gett
verksamheten en intäkt om 0,5 mnkr.

Prognos
Prognosen baseras på att verksamhet It har fått en
obudgeterad intäkt på 0,5 mnkr på grund av ett vite.
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Koncernföretagen

UEAB

Stadshus AB
Belopp i mnkr

Utfall
2016

Intäkter

Budget
tertial 1
2017

Utfall
tertial 2
2017

0,4

0,1

0,1

-1,2

-0,4

-0,3

Koncernbidrag

1,9

0,4

0,4

Resultat före skatt
Prognos (mnkr)

1,1

0,1

0,2

Kostnader

Prognos helår

Väsentliga händelser
Det finns inte något att rapportera.

Analys
Resultatet till och med april är i nivå med periodens
budgeterade värden. Antalet transaktioner för
moderbolaget är relativt få och den största
kostnaden består av räntekostnader för lån bolaget
har till Kommuninvest.

0,4

Belopp i mnkr

Intäkter
Kostnader

Resultat efter finansiella poster

Utfall
2016

Budget
tertial 1
2017

Utfall
tertial 1
2017

248,4

81,0

85,2

-199,8

-67,3

-64,4

48,6

13,7

20,8

Prognos (mnkr)
Prognos helår

46,7

Väsentliga händelser
Efterfrågan på bolagets produkter är fortfarande
stor. Ökat invånarantal, företagsetableringar och
stark konjunktur påverkar positivt. Av pågående
projekt kan nämnas bredbandsutbyggnaden där 500
hushåll hittills i år har blivit anslutna av årets mål
på 1 000 hushåll. Nöre är just klart och
Hällstad/Väby blir nästa landsbyggnadsprojekt.
Dessutom pågår byggnation i flera av våra
samhällen.
Efter önskemål av våra kunder har ytterligare
anpassningar gjorts på Återvinningscentralen
Övreskog. Nästa steg blir att installera markvärme.
Denna är en restprodukt från den elproduktion som
görs av deponigasen.
Detaljplanearbetet för ett kommande Energi- &
Miljöcenter är påbörjat. Närmast ligger att ta fram
en miljökonsekvensbeskrivning. Ett antal positiva
möten med den nya ägaren till skidbacken har också
ägt rum.
Kommunen gör en kraftfull satsning på belysning av
gång- och cykelvägar. En bedömning görs att
cirka 350 belysningspunkter kommer att installeras
under året.

Analys
Nettoomsättningen har ökat i jämförelse med
samma period föregående år och en av
förklaringarna är att Ulricehamn växer.
Personalkostnader ökar marginellt i jämförelse med
föregående år bland annat beroende på att det är
fler anställda. Med anledning av den höga
investeringstakten ökar avskrivningarna med
knappt 1 mnkr. Finansiella kostnader minskar på
grund av omlagda lån. Soliditeten är god och
beräknas kvarstå på 45 %.

Prognos
Prognosen för helåret uppgår till 46,7 mnkr före
koncernbidrag, bokslutsdispositioner och skatt.
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STUBO AB
Belopp i mnkr

Intäkter
Kostnader

Resultat efter finansiella poster
Prognos (mnkr)

Prognos
Utfall
2016

Budget
tertial 1
2017

Utfall
tertial 1
2017

79,3

23,4

24,1

-71,3

-21,5

-20,8

8,0

1,9

3,3

Prognos helår

29,9

Prognosen följer i huvudsak budget för 2017.
Avkastningen för prognosen beräknas till 5 %.
Bolaget är inne i en förändringsfas, vilket
tillsammans med en hög investeringstakt och stort
underhållsbehov påverkar rörelseresultatet och
därmed avkastningskravet. Extra personalresurser
kommer även att krävas. För 2017 beräknas
utdelningen från STUBO Holding AB till 24 mnkr
och kommer från avyttringarna Kullen i Ulricehamn
AB och Grodparken AB.

Väsentliga händelser
Bolaget driver projekt för nybyggnation genom
processer för detaljplaneändringar samt
förtätningar inom befintliga områden som ej kräver
detaljplaneändringar. Bolaget har sökt och fått
planbesked för nybyggnation på Solrosvägen. Detta
arbete pågår.
Planprocessen för Hemrydsgatan fortlöper och
bolaget arbetar med att hitta lösningar för
nybyggnation inom området.
Möjligheter till förtätning har identifierats på
fastigheten Hagtornet 1 och Stockrosen 1.
Projektering pågår med mål att tillskapa 20-30
bostadslägenheter 2018. Sammantaget grundar de
pågående processerna för bra nybyggnationsprojekt
de kommande åren.
Genom ombyggnad av lokaler till bostäder tillskapas
11 lägenheter i Gällstad och Hökerum, vilka
beräknas vara färdigställda vid årsskiftet. STUBO
planerar att under året driftsätta bolagets första
solcellsanläggning på Solrosens äldreboende, vilken
beräknas producera 55 MWh per år.

Analys
Från och med 1 april höjdes bostadshyran med 13
kronor per kvadratmeter. Ekonomisk vakansgrad
för bostäder beräknas till 2 %, vilket ska jämföras
med budgetens 3 %. Det är en effektivisering av
ledtider vid exempelvis ombyggnation.
Hyresintäkterna för lokaler har ökat, vilket ska
kompenseras med ökat underhåll.
Driftkostnaderna beräknas öka med cirka 3 % för
fastighetsskötsel och administration, vatten 4 %
samt sopor 5 %. Kostnadshöjningen för fjärrvärme
och nätavgift beräknas till 2 %. Under 2017 beräknas
underhållet uppgå till 11 mnkr och avser bland annat
kök, utemiljö och energibesparande åtgärder.
För 2017 beräknas utdelningen från STUBO Holding
AB till 24 mnkr och kommer från avyttringarna
Kullen i Ulricehamn AB och Grodparken AB.
Räntekostnaderna beräknas till en medelränta på
2 % varav kreditkostnaderna uppgår till 0,4 %.
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NUAB
Belopp i mnkr

Intäkter

Vist Fastighet AB
Utfall
2016

Budget
tertial 1
2017

Utfall
tertial 1
2017

2,7

0,7

1,0

-10,0

-3,4

-2,9

Koncernbidrag

7,6

2,7

2,7

Resultat före skatt
Prognos (mnkr)

0,3

0

0,8

Kostnader

Belopp i mkr

Intäkter
Kostnader
Resultat efter finansiella poster

Prognos helår

Utfall
2016

Budget
tertial 1
2017

Utfall
tertial 1
2017

2,5

1,3

1,0

-2,1

-1,2

-1,0

0,4

0,1

0

Prognos helår

0,4

0

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser
Möte har ägt rum med Inkubatorn Borås och
Västsvenska Handelskammaren för att hitta
samarbeten med dessa regionala nätverk. Det har
genomförts ett frukostmöte med personal från Miljö
och samhällsbyggnad som handlade om deras
förbättringsarbete och processen kring bygglov. I
januari hölls även ett specifikt lunchmöte för
byggherrar tillsammans med kommunen. NUAB har
tillsammans med kommunen samt VD–nätverket
för industriföretag påbörjat ett samarbete kring
kompetensförsörjningsfrågan.

En dialog förs kring borgensavgiften mellan New
Wave Group, Vist Fastighets AB samt Ulricehamns
Stadshus AB.

Analys
Intäkterna är i nivå med budget. De externa fasta
kostnaderna samt avskrivningar är enligt budget.
Räntekostnaderna är marginellt lägre än budgeterat.
Sammantaget ger detta att resultatet för tertial 1 blir
i nivå med budgeterat.

Det pågår ett projekt kring en längre (cirka 70 km)
skyltad cykelled på Lassalyckan där NUAB deltar
tillsammans med Västgötaloppet Cykel, kultur och
fritid samt folkhälsa på Ulricehamns kommun.
Längs sjön Åsunden och inne i centrala Ulricehamn
har det tagits fram ett femtiotal audioguider för att
besökare och invånare i Ulricehamns kommun lätt
ska kunna guida sig i omgivningarna.
Det pågår ett flertal marknadsföringskampanjer
som löper under våren på TV3, TV4 samt SF:s
biografer i Borås och Jönköping.
Handelsstrategen har genomfört en
reklamfilminspelning med 25 statister med nytt
koncept för Gällstad. Den kommer att sändas på
TV4 i maj och september. Ett första så kallat
handlarmöte har genomförts med representanter
från Fastighetsägarna i Borås som föreläsare om
cityklimatet.
Världscupen i längdskidor i Ulricehamn som
genomfördes 21-22 januari har tagit mycket tid i
anspråk. Det var en fantastisk succé med
besöksrekord. 60 000 besökare på 2 dagar. Rapport
från Handelns Utredningsinstitut visar att
besökarna var mycket nöjda men att besök till
övriga delar av Ulricehamn samt att övernattningar
förutom för tävlande var något lägre.

Analys
Intäkter och kostnader ligger i fas med periodens
budget.
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Resultatrapport
Belopp i mnkr

Kommunen
Budget

Prognos

2017

2017

2016

277,3

280,0

289,1

-1 514,9

-1 495,2

-1 477,9

-51,8

-55,0

-47,3

-1 289,4
1 003,0

-1 270,2
1 004,7

-1 236,1
963,9

314,0

326,7

327,5

14,0

18,5

14,7

Finansiella kostnader

-10,0

-10,0

-11,8

Årets resultat

31,6

69,7

58,2

Budget

Prognos

Bokslut

2017

2017

2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/ Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter

Bokslut

Balansrapport
Belopp i mnkr
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

8,0

8,0

7,6

853,6

853,6

805,2

971,8

971,8

925,4

1 833,4

1 833,4

1 738,2

2,5

2,5

1,8

-Förråd

11,9

11,9

11,8

-Fordringar

80,0

80,0

87,4

-Kortfristiga placeringar, kassa och bank

35,7

73,8

200,1

127,6

165,7

299,3

1 963,5

2 001,6

2 039,3

1 183,6

1 221,7

1 167,6

31,6

69,7

58,2

11,6

11,6

13,9

Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Därav årets resultat
AVSÄTTNINGAR
-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
-Andra avsättningar

54,8

54,8

47,2

Summa avsättningar

66,4

66,4

61,1

536,4

536,4

581,1

SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

177,1

177,1

229,5

Summa Skulder

713,5

713,5

810,6

1 963,5

2 001,6

2 039,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
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FRANSKT PRESIDENTVAL OCH UTÖKADE STÖDKÖP AV RIKSBANKEN
Tillg. 107 Mkr +2,4%

Max aktier 67,0% +1%



April präglades av den första omgången i det franska presidentvalet den 23:e april där den
socialliberala mittenkandidaten Emmanuel Macron och nationalkonservativa Marine Le Pen
gick vidare till den andra valomgången som avgörs den 7:e maj. Resultatet fick de finansiella
marknaderna att andas ut och franska börsen (CAC 40 Index) steg 4,1 % dagen efter valet.
Under månaden som helhet så steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 4,4 %, vilket ger en
uppgång om 11,1 % för året. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg 1,7 % i
lokal valuta och 2,7 % omräknat till svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging
Markets) hade en uppgång om 2,2 % i lokal valuta och 1,3 % i svenska kronor medan den
globala aktiemarknaden (MSCI World) steg 1,5 % i lokal valuta och 0,6 % i svenska kronor. På
den svenska börsen (OMX 1Y) föll volatiliteten något under april, från 16,6 % till 16,2 %. I
USA (SPX 1Y) föll volatiliteten från 13,9 % till 13,6 % och på den europeiska börsen (SX5E 1Y)
föll volatiliteten från 17,0 % till 16,5 %. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan
mot euron och brittiska pundet medan den stärktes mot den amerikanska dollarn under
april. Vid månadsskiftet handlades en dollar på 8,85 kronor, en euro på 9,65 kronor och ett
pund på 11,47 kronor. På räntemarknaden meddelade Riksbanken något överraskande att
de utökar stödköpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor fördelat lika mellan
nominell och reala. Reporäntan behölls oförändrad på -0,50 %. Sett till månaden som helhet
så var ränteutvecklingen på svenska statsobligationer blandad. Yielden på den svenska reala
statsobligationen 3104 (förfall 2028) steg 2,5 punkter under månaden till -1,03 % och för den
kortare 3102 (förfall 2020) steg den med 2 punkter till -2,07 %. Yielden på den nominella
statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg 1 punkt till 1,57 %, medan den föll med 6 punkter
till -0,35 % för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020). Vid månadsskiftet var den 10åriga svenska break-even inflationen 1,95 %.



Under månaden har följande transaktioner skett:
TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum
2017-04-13
2017-04-25
2017-04-28
2017-04-28
2017-04-28

Typ av transaktion
Uttag
Återinv. Utdelning
Sålt
Sålt
Sålt

Instrument
Likvida medel
Likvida medel
Nordea European High Yield Bond Fund II
Nordea US Corporate Bond Fund
Nordea US High Yield Bond Fund

Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Likvidbelopp
-24 000
73 340
2 273 199
2 491 167
2 292 018
7 032 384

Nominellt belopp/
Antal andelar
-24 000
73 340
-3 415
-24 536
-16 335

Notering
Överföring till depå 254094
Returprovision Q1 2017
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTS ÄTTNINGAR

Denna rapport är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det innebär att inga
marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer vad som är neutralt i en effektiv
marknadsekonomisk värld.
Enkelt uttryckt kan en finansiell tillgångsavkastning över tiden beskrivas av två termer: förväntad
avkastning och risk.
Antaganden om förväntad avkastning:

Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell
marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell obligation
ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastning jämfört med kortränta.

Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus risktillägg.
Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuellt marknadshandlade priser på optioner.

2

ULRICEH AMNS RISKMÅL

2.1 SPECIFICERAT RISKMÅL
I förvaltningen är Kommunens mål är att den långsiktiga avkastningen på pensionsportföljen ska
uppgå till minst Konsumentprisindex, KPI, plus 3 procentenheter per år, över en rullande
femårsperiod under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid
kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska
justeras så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de
senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad).
Aktuell maximal aktieandel i beräknas utifrån riskbuffert, dvs marginalen i förhållande till golvet
(skyddsnivån), samt risken i portföljens tillgångar, mätt som implicit volatilitet.

3

TILLGÅNGAR

I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod
allokeringen i slutet av april av 61,3% aktier, varav 30,8% var exponerat mot Sverige och 30,5% mot
utländska aktier.

Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (30,9%). Andelen likvida medel uppgår till
(7%).
Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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V Ä R D E P A P P E R S F Ö RT E C K N IN G 2 0 1 7 - 0 4 - 3 0
Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2017-04-30. Aktuellt
marknadsvärde på tillgångarna är 107 mkr varav ca 8 mkr är likvida medel.
Nominellt belopp
Antal andelar
2017-04-30

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Cliens Räntefond Kort
Kommuninvest Förlagslån 2040-11-30
Simplicity Företagsobligationer A
Spiltan Räntefond Sverige
SPP Grön Obligationsfond
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A
Totalt nominella räntor
Totalt räntor

Löptid

Rating
(Moody's | S&P)

Vikt

Duration

8%
4%
2%
9%
4%
5%
31%
31%

0,2

77 621
3 888 000
21 443
78 381
38 020
43 507

8 278 231
3 888 000
2 622 009
9 400 263
3 851 028
5 083 384
33 122 914
33 122 914

0,1%
0,0%
0,4%
0,1%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%

238 402
3 872

19 191 840
13 723 733
32 915 573
32 915 573

5,2%
5,3%
5,3%
5,3%

18%
13%
31%
31%

3 000
2 371
16 000
28 713
19 280
17 779
65 052

2 969 905
5 712 238
2 169 959
6 470 940
2 304 528
2 303 820
9 977 613
31 909 003
31 909 003
64 824 576

2,7%
3,6%
0,5%
1,9%
1,0%
0,5%
2,0%
2,0%
2,0%
3,7%

3%
5%
2%
6%
2%
2%
9%
30%
30%
61%

1 000 000
10

301 000
1 000 000
1 301 000

0,0%
0,0%
0,0%

0%
1%
1%

SVENSKA AKTIER
SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux utd
Öhman Småbolagsfond A
Totalt direktägda aktier och fonder
Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter
UTLÄNDSKA AKTIER
Nordea Emerging Stars Equity Fund
Pictet European Sustainable Eq
Schroder ISF Japanese Opp $ A
SEB Choice Nordamerikafond Småbolag
SPP Emerging Markets SRI
SPP Tillväxtmarknad Plus A
Öhman Global Hållbar A
Totalt direktägda aktier och fonder
Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter
Totalt aktier
ALTERNATIVA TILLGÅNGAR
Credit Suisse Livförsäkringsstrategi certifikat (Ulricehamn)
LFS Invest 6
Totalt alternativa tillgångar

Marknadsvärde Månads2017-04-30 avkastning

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

2040-11-30

Aaa | AAA

7 550 980
7 550 980

7%
7%

TOTALT
106 799 470
2,4%
100%
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

3.1 UTVECKLING JÄMFÖRT M ED INDEX
Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.
TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX
Tillgångsslag

Index

Räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier

Tillgångsavkastning
senaste månaden

Indexavkastning
senaste månaden

Differens

OMRX Total

0,3%

0,2%

0,1%

SIX PRX

5,3%

4,4%

0,9%

MSCI TR World (SEK)

2,0%

0,6%

1,4%

Alternativa

50% OMRX T-Bill + 3%, 50% OMRX Bond

0,0%

0,0%

0,0%

Totalportföljen

Sammansatt jämförelseindex

2,4%

1,4%

0,9%

Tillgångsslag

Index

Tillgångsavkastning

Indexavkastning

Differens

sedan 2016-12-31
0,9%

sedan 2016-12-31
0,1%

0,8%

11,1%

-0,8%

Räntebärande värdepapper

OMRX Total

Svenska aktier

SIX PRX

10,3%

Utländska aktier

MSCI TR World (SEK)

8,5%

5,4%

3,1%

Alternativa

50% OMRX T-Bill + 3%, 50% OMRX Bond

0,0%

-0,2%

0,2%

Totalportföljen

Sammansatt jämförelseindex

5,7%

3,7%

2,0%

Källa för index: Bloomberg

*Sammansatt jämförelseindex baserat på 20% SIX PRX, 20% MSCI TR World, 55% OMRX Total samt 5% T-Bill+3%.
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1,1
0,3
2,4
2,6
0,9
0,9

0,7

3.2 FÖRVÄNTAD TILLGÅNGSUTVECKLING
Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen
för de 5% bästa utfallen är +22,8% medan de 5% sämsta underskrider -13,6%. Avkastningen är
nominellt beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 3,6% det
kommande året.

Förväntad utveckling

Tillgångs-

Förväntad

av tillgångsportföljen

värde (mkr)

avkastning

Aktuella marknadsvärderade tillgångar

106,8

Simulering - 1 år
Medelvärde

110,6

3,6%

5% högsta

131,2

22,8%

5% lägsta

92,3

-13,6%

0,5% lägsta

85,9

-19,5%

Medelvärde

109,3

2,3%

5% högsta

127,2

19,1%

5% lägsta

93,9

-12,1%

0,5% lägsta

88,3

-17,3%

Simulering - årsskiftet

Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgångsvärdena
för förväntade in- och utflöden.
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3.3 RÄNTEPORTFÖLJEN
Durationen på den totala portföljen var 0,9 år.

3,0

2,6
2,4

Duration

2,5

2,0

1,5

0,9

1,0

0,5

0,2

0,9

1,1

0,3

0,0

3.4 FÖRFALLOPROFILEN
Nedanstående tabell illustrerar den aktuella portföljens förfalloprofil.

3.5 AKTIEPORTFÖLJEN
Till aktieportföljen räknas svenska och utländska direktägda aktier, värdepappersfonder samt
strukturerade produkter med huvudsaklig exponering mot svenska och eller utländska
aktiemarknader. Diagrammet nedan visar aktieportföljens regionala fördelning.
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3.6 AVSTÄMNING MOT POLICY
En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och limiterna specificerade i
placeringspolicyn visar att portföljen ligger innanför de limiter som definierats för respektive
tillgångsslag, med undantag för andelen räntebärande tillgångar som för tillfället ligger utanför sin
limit.
Värt att notera är att större delen av likvida medel om ca 7,5 MSEK / ca 7% av portföljen kommer
under maj månad att investeras i räntefonder, dvs portföljen allokering kommer att ligga innanför
policyns limiter efter den pågående omallokeringen.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Räntebärande tillgångar
Aktier
varav svenska aktier
varav utländska aktier
Alternativa tillgångar

4

Portfölj (Mnkr)
2017-04-30

Andel av portfölj
2017-04-30

Min

Limiter
Normal

Max

33
65
31
34
1

31%
61%
49%
52%
1%

35%
15%
35%
30%
0%

50%
40%
50%
50%
10%

85%
65%
70%
65%
15%

DYNAMISK AKTIEALLOKE RING

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt.
Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 15% i värde i
förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen
varje månad).
När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar
analysen en liten riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 15,0%, vilket betyder att
tillgångarna kan minska 15,0% i värde innan de når säkerhetsgolvet.
Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering
bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna aktieandelen till 67,0%. Innevarande månad
överstiger den beräknade maximala andelen aktier den limit som fastslås i Ulricehamns Kommuns
placeringspolicy (65%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid
underkastad rådande placeringspolicy.
Aktuell aktieexponering uppgår till 61,3% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen
med 5,7%

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

Portföljens marknadsvärde (Mkr)

2017-04-30

2017-03-31

106,8

104,4

Skyddsnivå (Mkr)

90,8

88,7

Riskbuffert (Mkr)

16,0

15,7

Maximal aktieexponering

67%

66%

Aktuell aktieexponering

61%

61%

Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år

5,6%

Söderberg & Partners
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www.soderbergpartners.se
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Simulerad riskbuffert (Mkr) om 12 månader
2017-04-30

Jämfört med idag

Aktuell riskbuffert

16,0

Medelvärde

17,8

1,8

5% högsta

32,8

16,8

4,2

-11,9

-0,9

-16,9

5% sämsta
0,5% sämsta

4.1 ORDLISTA
Duration = genomsnittliga löptiden för ett antal kassaflöden (värdeviktad). I våra beräkningar
använder vi beräkningsmodellen ”modifierad duration”.
Förväntad avkastning = den långsiktiga värdetillväxten i ett finansiellt instrument
Förväntad volatilitet / risk = ett annat ord för implicit volatilitet (se nedan)
Golvmarginal = anger hur mycket mindre säkerhetsgolvet är än jämförelsemåttet (vanligtvis den
marknadsvärderade eller bokförda konsolideringen)
Golvrisk = Sannolikheten (risken) att gå igenom säkerhetsgolvet med aktuell allokering över en viss
tidshorisont
Historiskt observerad volatilitet = Ett statistiskt mått på storleken på upplevda kurssvängningar.
Beräknas på historiska data – är bakåtblickande och därför trögrörlig.
Implicit volatilitet = visar marknadens aktuella förväntningar på framtida kurssvängningar. Beräknas
ur marknadshandlade optioner via Black – Scholes formel. Utrycks vanligtvis som procent på
årsbasis.
Korrelation = ett statistiskt mått på olika marknaders samvariation. En korrelationskoefficient på +1
innebär att två marknader rör sig i perfekt samklang med varandra. Om däremot en marknad stiger
samtidigt som en annan faller, det vill säga de är i perfekt motfas till varandra, så är
korrelationskoefficienten -1. Alla variationer mellan dessa ytterligheter ger en korrelationskoefficient
mellan -1 och +1.
Maximalt tillåten andel aktier = andelen aktier som maximalt får innehas så att säkerhetsgolvet inte
äventyras. Beräknas utifrån simuleringsmodellen.
Målkassaflöden = den del av pensionsskulden som täcks av fonderingen och som löpande bevakas av
riskkontrollen
Säkerhetsgolv = den säkerhetsnivå som riskkontrollen inte får understiga. Säkerhetsgolvet är
vanligtvis definierat som en andel av det marknadsvärderade nuvärdet av målkassaflödena.
Volatilitet = ett statistiskt mått på storleken på kurssvängningar över tiden. Beräknas vanligtvis som
en standardavvikelse enligt Normal-fördelningen. Uttrycks vanligtvis som procent på årsbasis.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2017-05-24
Sida 1 av 2

§

Delägarskap i Inera
Dnr 2017/260

Sammanfattning
Bolaget Inera AB (som hittills ägts av alla landsting och regioner) ska få ändrat ägande och
ändrad verksamhetsinriktning. Bakgrunden är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling
genom digitala lösningar:


SKL vill agera för att åstadkomma en gemensam plattform för den digitala
utvecklingen.



SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring
standarder, krav och upphandlingar.



Att ställa om och transformera verksamheter med stöd av digitalisering kräver
ledning och stöd. SKL önskar ha en pådrivande roll och bidra till sektorns digitala
transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna.

Styrelsen för SKL har beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB. Nu har
också samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i
företaget till SKL Företag AB. Nu erbjuds samtliga kommuner att bli delägare i företaget och
därigenom kan kommunerna enklare använda sig av företagets tjänster.
SKL:s styrelse föreslår att kommunerna beslutar att förvärva fem aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor.
Förvaltningens bedömning är att delägarskapet ger Ulricehamns kommun ökade möjligheter
att arbeta med verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Ägandet i bolaget bedöms
inte innebära något väsentligt risktagande.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tjänsteskrivelse 2017-03-30 från kommunchef
Beslut Inera missiv kommun
Erbjudande om delägarskap i Inera
Beslutsunderlag till kommunerna
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal
Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB
Bilaga 3 - Aktieägaravtal
Bilaga 4 - Bolagsordning
Bilaga 5 - Ägardirektiv
Bilaga 6 - Inera_arsrapport_2015

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2017-05-24
Sida 2 av 2

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
Förvärva fem aktier i Inera AB, av SKL Företag AB, för en köpeskilling om 42 500 kronor.
Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-03-30

Tjänsteskrivelse - delägarskap i Inera
Diarienummer 2017/260, löpnummer 1459/2017

Sammanfattning
Bolaget Inera AB (som hittills ägts av alla landsting och regioner) ska få ändrat ägande och
ändrad verksamhetsinriktning. Bakgrunden är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling
genom digitala lösningar:


SKL vill agera för att åstadkomma en gemensam plattform för den digitala
utvecklingen.



SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring
standarder, krav och upphandlingar.



Att ställa om och transformera verksamheter med stöd av digitalisering kräver
ledning och stöd. SKL önskar ha en pådrivande roll och bidra till sektorns digitala
transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna.

Styrelsen för SKL har beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB. Nu har
också samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i
företaget till SKL Företag AB. Nu erbjuds samtliga kommuner att bli delägare i företaget och
därigenom kan kommunerna enklare använda sig av företagets tjänster.
SKL:s styrelse föreslår att kommunerna beslutar att förvärva fem aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor.
Förvaltningens bedömning är att delägarskapet ger Ulricehamns kommun ökade möjligheter
att arbeta med verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Ägandet i bolaget bedöms
inte innebära något väsentligt risktagande.

Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
Förvärva fem aktier i Inera AB, av SKL Företag AB, för en köpeskilling om 42 500 kronor.
Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.
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Ärendet
Bolaget Inera AB (som hittills ägts av alla landsting och regioner) ska få ändrat ägande och
ändrad verksamhetsinriktning. Bakgrunden är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling
genom digitala lösningar:


SKL vill agera för att åstadkomma en gemensam plattform för den digitala
utvecklingen. I grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja
verksamheter, invånare och företag. Med samordning och gemensamma digitala
lösningar undviks en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och
som blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan
samarbete innebära sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och
utvecklingstakten kan höjas.



SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av IT-stöd och digitala lösningar
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov av
detta. SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan
för att stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring
standarder, krav och upphandlingar.



Att ställa om och transformera verksamheter med stöd av digitalisering kräver
ledning och stöd. SKL önskar ha en pådrivande roll och bidra till sektorns digitala
transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna.

Styrelsen för SKL har beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB. Nu har
också samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i
företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. Nu erbjuds samtliga
kommuner att bli delägare i företaget och därigenom kan kommunerna enklare använda sig
av företagets tjänster.
SKL:s styrelse föreslår att kommunerna beslutar att förvärva fem aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor. Utgiften innebär ingen kostnad för kommunen. Det
nominella värdet på aktierna kommer att redovisas som en tillgång i balansräkningen.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt (men inte tvingande) att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckalundantaget i upphandlingslagstiftningen).
Förvaltningens bedömning är att delägarskapet ger Ulricehamns kommun ökade möjligheter
att arbeta med verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Ägandet i bolaget bedöms
inte innebära något väsentligt risktagande.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beslut Inera missiv kommun
Erbjudande om delägarskap i Inera
Beslutsunderlag till kommunerna
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal
Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB
Bilaga 3 - Aktieägaravtal
Bilaga 4 - Bolagsordning
Bilaga 5 - Ägardirektiv
Bilaga 6 - Inera_arsrapport_2015
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Beslut lämnas till
Kommunchef
Ekonomichef

Håkan Sandahl
Kommunchef

Niklas Anemo
Ekonomichef

2017-03-24

Vårt dnr:
16/04367

MISSIV

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB.
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga
handlingar finns också på skl.se/inera.
Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär.
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.
För frågor hänvisas till inera@skl.se
Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD
Bifogade dokument:
Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:
o
o
o
o
o
o

Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
Anslutningsavtal (bilaga 2)
Aktieägaravtal (bilaga 3)
Bolagsordning (bilaga 4)
Ägardirektiv (bilaga 5)
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Från: SKL Inera[inera@skl.se]
Skickat: 24.03.2017 09:18:36
Till: []
Ämne: Erbjudande om delägarskap i Inera

Till samtliga kommuner

Härmed erbjuds kommunen att förvärva aktier i bolaget Inera AB, ett bolag inom SKL Företag AB. Erbjudandet
gäller fem (5) aktier, till en summa av 42 500 kronor, och innebär att kommunen blir delägare i Inera AB.
Frågan är tidigare avstämd med kommundirektören.
Med vänlig hälsning,
Lena Dahl
Tf VD
_____________________________
Sveriges Kommuner och Landsting
Swedish Association of Local Authorities and Regions
Hornsgatan 20
S-118 82 Stockholm
Sweden
+46 8-452 75 05
www.skl.se

Med vänlig hälsning etc.

Kommunens beslutsunderlag
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Förvärv av aktier i Inera AB
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg.
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal
via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Bilagor:
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund
Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag,
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner.
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar
förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har
inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en
vassare och smartare välfärd.
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt.
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner,
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra
den digitala servicen, anser två av tre.
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart.
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten,
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:




Medlemsgemensamma digitala lösningar.
Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka
nyttan för landsting och regioner.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.
Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här.
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner
väljer att själva upphandla.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna
förändringsresa.

Genomförande
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
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Finansiering
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget,
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti
om 35 mnkr.
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är
under införande och har ännu inte införts fullt ut.
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande
inflytande över bolaget.
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se
bilagor).

Bilaga 1

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
mellan
SKL Företag AB
och
[KOMMUN]
rörande
INERA AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.

BAKGRUND ......................................................................................................................................1
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ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE.........................................................................................................1

3.

KÖPESKILLING ..................................................................................................................................1

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA .........................................................................................1

5.

KÖPARENS GARANTIER....................................................................................................................2

6.

SÄLJARNAS GARANTIER ...................................................................................................................2

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR ..........................................................................................2

8.

ÖVRIGT ............................................................................................................................................2

Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B)

[KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger
aktier.

1.2

Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.

1.3

Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt
bestämmer ("Tillträdesdagen").

2.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.

3.

KÖPESKILLING

3.1

Köpeskilling

3.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet
enligt punkt 1.3 ovan.
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5.

KÖPARENS GARANTIER
Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen
och per Tillträdesdagen:
(a)

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

7.2

Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

7.3

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

8.

ÖVRIGT

8.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.

8.2

Kostnader
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter
som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal
betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende
transaktionen ska bäras av Bolaget.

8.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.
8.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen
och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen
tagit var sitt ett exemplar.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

Bilaga 2

ANSLUTNINGSAVTAL TILL
AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

1

1.

BAKGRUND

1.1

SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230,
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.

1.2

SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu
inte är aktieägare i Bolaget.

1.3

Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna
Förbindelse, Bilaga 3.

1.4

Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.

1.5

Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.

2.

ANSLUTNINGSÅTAGANDE

2.1

Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga
parter i Aktieägaravtalet.

2.2

Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade
kommun erhållit var sitt.

DATUM:

DATUM:
__________________________________

[KOMMUN]

SKL FÖRETAG AB

Bilaga 3

AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

Bilaga 3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avsnitt
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1.

PARTER

1.1

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2

SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3

Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.
Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall
"Tillträdande Part".

2.

BAKGRUND

2.1

SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.

2.2

Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i
bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde.
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli)
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.

3.2

I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning,
övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett
sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak
utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

3.3

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från
tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.

3.4

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

3.5

Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.
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4.

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1

Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov,
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

4.2

Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3

SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något
åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.

5.

PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1

Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som
anges i detta Avtal.

5.2

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

5.3

Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd
respektive bolagsstämma.

6.

ÄGARRÅD

6.1

Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om

6.1.1

fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande
räkenskapsår;

6.1.2

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.1.3

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2

Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i
kallelse till Ägarråd.

6.3

Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att
kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.

6.4

SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna
ske på distans.

6.5

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.

6.5.1

Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre
veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska
ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6

Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget,
dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat
med ett (1).

6.7

För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner
som är företrädda vid Ägarrådet.

7.

BOLAGETS STYRELSE

7.1

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.

7.2

Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner,
landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga
delägande kommuner, landsting och regioner.

8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1

Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av
styrelsen.

9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1

Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.
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10.

REVISOR

10.1

Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två
lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller
regioner.

11.

VALBEREDNING

11.1

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2

Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i
övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på
kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.

12.

AKTIEBREV

12.1

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.1

Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner,
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.

13.2

Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.

14.

FÖRKÖP

14.1

Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda
erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen
för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2

SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande
Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet
och inte endast delvis.

14.3

Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta
i sin helhet anses förkastat.
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14.4

Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen
för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen.
Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande
Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna,
vederbörligen endosserade, till SKL Företag.

14.5

Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill
av övriga Parter.

15.

MEDDELANDEN

15.1

Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
16.

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1

Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och
bolagsordning.

17.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1

Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19.

AVTALSTID

19.1

Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte
längre är aktieägare i Bolaget.

20.

ÖVRIGT

20.1

Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
uttömmande alla frågor som Avtalet berör.
________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

Bilaga 4

BOLAGSORDNING
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)
1. BOLAGETS FIRMA
Bolagets firma är Inera AB.
2. SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner,
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c §
kommunallagen agera affärsmässigt.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
4. BOLAGETS SYFTE
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och
hög kvalitet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till
deras andel i aktiekapitalet.
5. AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.
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6. ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.
7. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.
8. REVISORER
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.
9. LEKMANNAREVISORER
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.
10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1)
val av ordförande vid stämman
2)
upprättande och godkännande av röstlängd
3)
val av sekreterare och en eller två justeringsmän
4)
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5)
godkännande av förslag till dagordning för stämman
6)
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7)
beslut
a.
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c.
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
8)
bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,
9)
fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10)
val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer,
lekmannarevisorer och ersättare
11)
val av styrelseordförande
12)
annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren
2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter
4) Köp och försäljning av fast egendom
5) Bildande av bolag
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för
bolaget
13. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
14. OFFENTLIGHET
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
och offentlighets- och sekretesslagen.
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
____________
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Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
Ägare
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.
Bolagets verksamhet
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner,
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.
Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner,
SKL Företag AB
Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25
www.sklab.skl.se, Epost: info@sklforetag.skl.se, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över)
räkning.
Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara
självfinansierade.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög
kvalitet.
Strategier för koncernen
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:
En fråga om demokrati.
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och
service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra
till förbundets inriktning och målsättningar.
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Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:
SKL:s alkoholpolicy
SKL:s policy om rökfri arbetstid.
Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3
månader.
Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.
Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.
Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen,
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir
minst 40 procent.
Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska
ha en hållbarhetsredovisning.
Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden.
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter.
Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och
verksamhetsmässig rapportering kan följas.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
den verkställande direktören.
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Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för
bolaget.
Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd,
av styrelsen.
Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.
Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.
Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i
bolagets affärsplan.
Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.
Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:
Lönsamhetsmål – nettomarginal
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av
rörelsens intäkter.
Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.
Kapitalstrukturmål – soliditet
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt,
dividerat med balansomslutningen.
Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.
Utdelning
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.
Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken,
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt.
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella
e-hälsotjänsterna.
Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner.
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.
Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet,
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga
aktörer inom e-hälsoområdet.
Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:
Johan Assarsson, vd
Anders Henriksson,
styrelseordförande
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STYRELSEORDFÖRANDE & VD:

2015 – ett fantastiskt
e-hälsoår!

U

tvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras
tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälsooch sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information
mellan vårdgivare.

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över
vårdgivargränserna.
Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden.
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt
och att bidra till innovation och utveckling.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och

framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med
stor framgång när en ny version av Nationell patientöversikt
utvecklades och infördes under 2015. All information till
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen
med patientens tillgång till sin egen journalinformation,
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt.

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi

förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev

högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till
traditionell kontakt.

JOHAN ASSARSSON, VD
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE
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Delaktiga patienter förändrar
och förbättrar vården
Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

FAKTA:
• Man når Journalen
via 1177 Vårdguidens e-tjänster
• Användare loggar in
med e-legitimation
• Över 400 000 personer har ett konto
• Under 2015 är
den införd hos:
- Uppsala
- Skåne
- Västmanland
- Jönköping
- Kalmar
- Östergötland
- Halland
- Kronoberg
- Västerbotten
• Under 2016 kommer
alla landsting och
regioner erbjuda
Journalen
• DOME är ett VINNOVA-finansierat
samarbetsprojekt
mellan Lunds Universitet, Högskolan i
Skövde, Örebro Universitet och Uppsala
universitet.

I

nförande som ger patienter tillgång till
sin journal via nätet har pågått hela året
över hela landet. Under 2016 kommer alla
landsting och regioner att göra det möjligt för
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier
av införandet visar att en mer informerad och
delaktig patient i förlängningen är bra för
vården och ökar vårdkvaliteten.
En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi
inom området informationssäkerhet på Hög
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOMEprojektet och om hur hon började arbeta med
dessa frågor.

Patientens perspektiv

Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie
intresserad av patienterna och deras perspektiv
i vården. Hon noterade hur informationsflödet
inte följer patienten i vårdkedjan och hur
patienten inte har tillgång till sin egen information. Patienten vet inte mycket om sin egen
vård. Undermålig information leder till brister
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten
kommer i kläm, informationen faller bort och
patienten får vänta. När man skapar systemen
behöver man tänka i processer utifrån patientens perspektiv.

på var vården ägt rum, vilket innebär att den
information patienten ser kan skilja sig mellan
olika vårdgivare och landsting.
– Det är med andra ord inte patientens behov
av information som är i fokus utan var patienten bor som bestämmer vilken information
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt
kvar innan vi har patientens behov i fokus,
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet
av möjligheten

När journalen via nätet infördes i Uppsala var
farhågorna att patienten skulle ställa många
frågor till vården mellan mötena, men så har
det inte blivit enligt patienterna. I en studie
riktad specifikt till cancerpatienter läser de
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Svårt få helhetsbild

Nu pågår införande nationellt av möjligheten
att läsa journalen via nätet, men fortfarande
kommer det vara svårt för patienten att få en
helhetsbild av sin information då olika regler
gäller för olika landsting och regioner. Det
som visas eller inte visas i Journalen beror
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Rose-Mharie
Åhlfeldt

Förstår innehållet i informationen

Det forskarna även tagit upp i studien var
den förväntade oro som fanns från vården
om att patienten inte skulle förstå innehållet
i sin journal, men det upplever de att de gör i
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först
fått informationen muntligt och när de sedan
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte
förstår, tar de reda på det själva. I studierna
har man inte sett att patienter skulle lida av att
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte

Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa.
Men de gör det som en aktiv handling och
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå

När det gäller integritet och säkerhet förväntar
sig patienterna att det är säkert och att systemet håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom
använder inte patienterna ofta möjligheten
att dela sin journal med någon man utsett
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större

Landsting och regioner som erbjuder
tjänsten Journalen har gjort olika bedömningar för hur och när patienten kan ta del
av journalinformationen. Daniel Forslund,
är innovationslandstingsråd i Stockholms
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse,
berättar om sin syn på möjligheterna med
journalen via nätet och regelverket.
– Möjligheten att läsa sin journal via nätet
kommer att påverka hälso- och sjukvården
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till
sin journal via nätet kan kännas smalt, men
det är en murbräcka till något mycket större.
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska
verktyg för en mer informerad patient och
driver fram en mer personcentrerad vård.
En ny användning av information om vård
och hälsa kommer leda till förändringar
som vi inte ens kan överblicka idag, säger
Daniel Forslund.

I december beslutade
Stockholms läns landsting
att påbörja införandet av
e-tjänsten Journalen och det
kommer bli obligatoriskt att
ansluta sig för alla vårdgivare
med landstingsavtal. Nu
pågår arbete med att ta fram
regelverket och göra tekniska
anpassningar. Detta ska vara
klart direkt efter sommaren
så att tjänsten kan lanseras
under hösten 2016.

Daniel
Forslund

Regelverket måste
bygga på nationell
kunskap

– Vi kommer såklart att diskutera regelverk
och införande med professionen, men det är
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket
erfarenhet från andra landsting och regioner
som underlättar vårt införande.
Idag kan en patient nå helt olika information i Journalen – beroende på var i landet man
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring
regelverk tycker du?
– Jag tycker man som patient har rätt att
kräva lika behandling i alla landsting och
regioner. Det är en märklig ordning när
landsting och regioner ger helt olika möjligheter för sina invånare att nå sin information.
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för
en patient kan inte vara större hos ett landsting
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket

Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjukvårdshuvudmännen behöver samla sig och
komma överens. Det finns ingen medicinsk
anledning att ha olika. Gränser mellan landsting och regioner är ju bara streck på kartan!
Det är inte rimligt att man som patient kan
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen,
beroende på var man har fått vård.
Målet är att nå full enhetlighet, men som
ett första steg borde vi komma överens om en
gemensam lägstanivå för vilken information
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi
kunna enas om!
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Under 2016
pågår ett arbete
för att ta fram
ett nytt nationellt regelverk.

Nationell patientöversikt
– en av de viktigaste
nationella e-tjänsterna
Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling
av innehåll och funktionalitet.

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta
del av vaccinationer
i NPÖ
• All information till
NPÖ går via Ineras
tjänsteplattform
• Antalet användare
ökar stadigt
• Alla landsting och
regioner och 10
kommuner visar
sin information
• Cirka 230 kommuner
kan läsa journal
information

Den 8 december 2015, genomfördes

en lyckad driftsättning av en ny version av
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya
versionen bygger på modern teknik och det
finns därför goda möjligheter till en fortsatt
utveckling av innehåll och funktionalitet.
Den stora förbättringen av NPÖ har skett
i tekniken även om utseendet och användar
vänligheten också har utvecklats.
– Den nya versionen innehåller en hel del
förbättringar som gör att användarna på ett
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ.
Med den nya versionen kommer också möjligheten att redan nu ta del av ny information,
som exempelvis genomförda vaccinationer,
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt

för behörig vårdpersonal att med patientens
samtycke ta del av journalinformation som
registrerats hos andra landsting, kommuner
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en
heltäckande bild av tidigare dokumentation är
viktigt för att personal i vård och omsorg ska
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård.
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Statistiken i den här artikeln, visar hur
många användare NPÖ har haft nationellt över
hela landet och hur stort antal patienter de sökt
information om per månad.
Under 2009 började Örebro med NPÖ

och de var först. Redan från start var verksamheterna med i diskussionerna och påverkade
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ
skulle innehålla.
– En av fördelarna med att vara först var
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte
säkert på självklara saker, men det var bra
att verksamheterna fick vara med i diskussionerna och prioriteringarna. Samtidigt var
det ju lite svårt också eftersom systemet var
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara
först med telefon, det fanns ingen att ringa till,
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig.

Användningen är hög i Örebro och NPÖ
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta
just för att tjänsten har så mycket information
som behövs för att göra en bra planering och
bedömning med patienterna. Kommunerna är
de största användarna och använder tjänsten

30 000

Användare

28 000

Patienter

26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000

framför allt för att ta del av dokumentation från sjukvården, för patienter i
omsorg och hemsjukvård.
– I mitt yrke som sjuksköterska kan
jag hämta värdefull information som jag
behöver för att göra rätt bedömning och
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med
att använda NPÖ och det beror nog på att
vi är lite framåt men också på att vi har
haft en chef som tidigt förstod nyttan.
Det gäller att komma över tröskeln
och våga förändra sitt arbetssätt, säger
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska,
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är

en av de viktigaste nationella e-hälsotjänsterna. Den nya versionen bygger på
Ineras tjänsteplattform, som integrerar
Sveriges vårdsystem och hanterar journalinformationen på ett strukturerat och
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen
är lanserad finns goda förutsättningar att
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med
innehåll och öka kännedomen, användningen och nyttan av tjänsten.

Till vänster: Annalena Lönnqvist, till höger: Karin Rydberg.
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1177 Vårdguiden och UMO
– i allmänhetens tjänst
1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

SAMMANFATTNING
NKI 2015:
TJÄNST

NKI

Klamydiaprovtagningstjänsten i 1177
Vårdguidens
e-tjänster

91

1177 Vårdguiden
på telefon

84

UMO.se

81

1177.se

80

1177 Vårdguidens
e-tjänster

72

Kim Nordlander

NKI = Nöjd Kund Index
Riktmärken för NKI
<55 Inte nöjd
55–74 Nöjd
>74
Mycket nöjd
Källa: SCB Medborgar
undersökning 2014

Det är Stockholms
läns landsting som
har det nationella
utföraruppdraget
för 1177 Vårdguiden
och UMO.

U

nder året har ett första steg tagits
för att koppla ihop de öppna och
inloggade tjänsterna genom att lyfta
in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket
Mina vårdkontakter, något som också syns i
ökat antal besök.
– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden
2015 är den 30-procentiga ökningen av
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent
uppger att de följer råden när de ringt 1177
Vårdguiden på telefon och förbättringen av
driftsäkerheten för telefoniplattformen, säger
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden
och UMO inom Stockholms läns landsting
som har det nationella utföraruppdraget.
Införandet av Journal på nätet runt om i
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna
bland annat genom medier, och säkert bidragit
till ökat antal inloggningar. Även den nya
plattformen Stöd och behandling, som är
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd,
utbildnings- och behandlingsprogram över
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna
på ett liknande sätt. Användningen har

10

kommit igång och väntas öka kraftigt under
de närmaste åren.
1177.se utökades också med flera nya
teman – Patientlagen och Våga berätta, med
information för barn om psykisk hälsa. Våga
berätta innehåller även information om barns
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient
lagen och rättigheter när någon i familjen är
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vårdguiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version
av UMO.se med ny form och mobilanpassning
som möjliggör att all information är tillgänglig
i alla typer av enheter på samma sätt. Den
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé
om att vara en aktuell, levande och trovärdig
digital kontaktyta för unga som söker information och dialog om sex, hälsa och relationer.
– Att lyfta ungas egna erfarenheter är
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits
till vara i utvecklingen av den nya formen.
Användartester har genomförts med unga i
olika åldrar och
med olika förutÅsa Sandler
sättningar att ta till
sig information.
Vi har även gjort
enkäter och följt
upp trender i ungas
webbanvändning.
Allt för att skapa
en lättanvänd och

lockande webbplats för de allra viktigaste
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad
användning

Satsningarna som landsting och regioner
gör i att bygga erbjudanden till invånare via
välkända varumärken är mycket framgångsrik.
Varumärkesundersökningarna visar att kännedomen om UMO ligger på 79 procent i målgruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden
ligger på hela 89 procent.
Tjänsterna har haft en positiv utveckling
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet
under de senaste åren: Invånarnas användning
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både
i antal individer, inloggningar och ärenden.
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit
under året. Antalet anslutna vårdenheter har
också ökat med omkring 9 procent. Antalet
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en
stabil nivå.

Införandet av Stöd och behandling

En av de större händelserna under året är att
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt
ny nationell tjänst och plattform, Stöd och
behandling. Exempel på användning via nätet
är behandling mot ångest och depression,
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-

och drogproblem. Tjänsten kan också användas
för att bygga program och utbildningar som
stöd för patientens egen vård och omsorg, men
även program som stöder vårdprocesserna för
bättre interaktion mellan vård och patienter för
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för
införanden och utbildning

Arbetet med att ta fram en ny generell
införandestrategi och modell för införandeprogram som stödjer breddinföranden blev
klart under första kvartalet 2015.
– Den strategin och modellen tillämpar vi
nu i införandet av Stöd och behandling och det
upplever vi som en stort steg framåt, berättar
Eva Lindholm, ansvarig för införande av
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.
– Införandeprogrammet för Stöd och
behandling riktar sig till projektledare,
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,
designers, utgivare, behandlare och verksamhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet
erbjuder bland annat utbildning i Designer
verktyget, utbyte av gemensam information
om erfarenheter landstingen emellan – och
genomgång av juridiska frågeställningar,
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys
och avvikelsehantering med utgångspunkt
i att Stöd och behandling är ett Nationellt
Medicinskt Informationssystem (NMI).

ANVÄNDNING 2015

FÖRÄNDRING 2015
I JÄMFÖRELSE MED 2014

1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

De mätningar som genomförs visar att invånarna
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den
information som användaren
kan tänkas behöva i sin mobil.
Det är enkelt att hitta rätt
och användarna tar enkelt
del av den information som
eftersöks. Man har arbetat
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har
lönat sig.”

Web Service Award
till UMO, priset
som bästa sajt för
samhällsinformation
– med högsta betyg
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har
lyckats med det svåra
uppdraget att nå en kräsen
målgrupp genom att använda
rätt tonalitet och tilltal. Med
smarta funktioner har man
uppnått fantastiska betyg
i användarvänlighet och
design.”

Svenska publishingpriset till UMO
i kategorin digitala
läromedel.

Servicedesk forum
awards 2015, branschpriset för ”Årets
Servicedesk Manager
2015” gick till Camilla
Widmark, Supportansvarig på Invånar
tjänster.

10%

20 000 000

Web Service Award
till 1177 Vårdguiden
på webben, priset
som Sveriges bästa
responsiva webbplats

Motivering: ”För en sajt
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande,
sakliga svar.”

40%

60 000 000

UNDER ÅRET HAR
WEBBPLATSERNA
VUNNIT ETT ANTAL
PRISER:

Motivering: “Hon såg tidigt
helhetsbilden och var noga
med att både verktyg och
processer implementerades
parallellt för att projektet
skulle bli så lyckat som
möjligt”.

Nu kan alla hålla koll
på hur sjuka vi är
Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.
– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning

följa bland annat hur många kvinnor respektive män
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten
från några landsting, men de kommer att anslutas under
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för
Statistiktjänsten på Inera.

av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsuppdelad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhetsnivå
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälsooch sjukvårdspersonal med särskild behörighet och
SITHS-kort.
– Landstingen har behov av att följa upp egna vårdenheter, men även privata enheter som ingår i respektive
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad
information inte utlämnas från de privata enheterna
till landstingen, all statistik presenteras med tröskelvärden för att undvika att
identiteter röjs.

63%

FÖRDELNINGEN
MELLAN KÖN:

Anders Glennhage
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37%

Lyckat byte av SITHS-certifikat
Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1.

K

onsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle
bli att personer med gamla certifikat inte skulle
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk
identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering

Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisationer informerades, ny funktionalitet för att underlätta
utbytet planerades, och många organisationer började
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade

För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga
kort till många personer samtidigt.
– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde
att verktyget var enkelt att använda och underlättade
arbetet med utbytet.

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt.
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större
och mer komplex än vad det vanligtvis är.
– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan

Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna
organisationer för ett mycket bra arbete.
– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag

Trots att det var enormt många kort och certifikat som
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS.
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var
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Ineras tjänster öppna
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling
för både patienter och vårdpersonal.

H

ittills har i stort sett bara Ineras
ägare, landsting och regioner, haft
möjlighet att köpa tjänster från Inera.
Men efter en juridisk utredning fattade Ineras
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till
kommersiella företag.

Syftet är att stimulera utvecklingen inom

e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa
applikationer och funktioner för patienter och
invånare eller medarbetare i vård och omsorg.
Förhoppningen är att marknaden ska bidra
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att
patienter får större möjligheter till självservice
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får
effektiva verktyg.
Ingen information kommer att släppas ut
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om
inte de vårdgivare som äger informationen
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts
till plattformen. Allt för att hålla en hög
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till

Inera och många av dem ligger långt fram när
det gäller innovativa lösningar för vård och
omsorg, och både vårdgivare och patienter
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta
information med alla vårdsystem som anslutits
till tjänsteplattformen. De möjligheter som
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig
pusselbit för att öka samverkan mellan det
offentliga och privata aktörer på området.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY
Regioner
och
landsting
_
Hälso- och
sjukvård

Kommuner
_
Hälso- och
sjukvård

Privata
utförade
_
med avtal

Hälso- och sjukvård
Tandvård

Övriga

Statliga
Myndigheter
_
som
bedriver
hälso- och
sjukvård

_
med behov av
informations
utbyte
_
som utöver
tillsyn &
uppföljning

Leverantörer till hälso- och sjukvård
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Invånare
_
Hälso- och
sjukvård

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ
av behandling.

I

nformationen som visas i Vården i siffror hämtas
från nationella kvalitetsregister och andra register
och databaser som innehåller kvalitativa mått av
olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form.

Nu öppen för alla

Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data,
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vården, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera.
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera
indikatorer i nationella rapporter
som skapar överblick över olika sjukdomsområden.
Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat.
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården

Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara samlings
platsen för all statistik av mått och resultat i vården.
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Nytt projekt
för nöjdare
kunder
Inera driver internt ett projekt
som syftar till att vi ska bli en mer
kundanpassad och professionell
leverantör av nationella tjänster,
projektet Kundfokuserade
processer och stödsystem.

Rolf Åström

S

yfte med detta projekt är att ta ett större grepp
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet
med projektet är att Inera ska uppfattas som en professionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i
nöjdare kunder.
– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat,
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder
är nöjda, lovar Rolf.

Delområden

De delområden projektet omfattar är;
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram
interna processer för ett bättre kundmöte.
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och
prismodeller.
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas
övergripande.
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och
kunder behöver använda och ta fram.
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska
kopplingar mellan system fungerar.
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar
för våra kunder.
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera
och skapa en nationell kundservice.
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av
statistik och annan uppföljning.
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa
e-fakturering.

Sömlös hantering mellan delområden

Inom projektet Kundfokuserade processer och stödsystem ingår tio delområden, vars uppgifter ska samordnas och koordineras med varandra. Gemensamt
för alla delområden är att de styrs mot samma mål
– kundens nytta och behov.
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SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER
STYRELSE
PRESIDIUM
BEREDNINGSGRUPP

INERA
PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

Ineras kärnkompetens,
styrning och ledning
Ineras kärnkompetens utgörs av

styrning, ledning och koordinering, samt
kravställning och förankring i samverkan
med våra ägare och kunder. Viktiga funktioner är även strategisk arkitekturstyrning,
kundservice och kommunikationsverksamhet.
Beredningsprocessen av ärenden och nya
uppdrag via programråd, beredningsgrupp
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från
den styrande majoriteten och en från oppositionen. De beslutar om övergripande planer
och strategi för verksamheten. I deras ansvar
är att bereda ärenden och få rekommendationer
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.
Beredningsgruppen bereder ärenden

till styrelsen. De har ansvar för att berätta
för och stämma av med sina huvudmän om
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-

ting och regioner för förankring, dialog och
samverkan kring de gemensamma, nationella
tjänsterna inom e-hälsa.
Programrådet deltar i beredningen av de
ärenden och uppdragsförslag som kommer
in till Inera och medverkar till att ta fram en
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för
landsting och regioners planer för anslutning
till tjänster. De medverkar till att säkerställa
deltagande med strategisk verksamhets-,
kommunikations- och it-kompetens i förvaltning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar
för att samverkan sker med ledningsnätverken,
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direktörer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de
kommunala chefsnätverken. Programrådet är
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras

verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer.
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som
består av avdelningschefer och enhetschefer.
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DET FINNS CIRKA
25 FÖRVALTNINGSGRUPPER med
representanter från
landsting, regioner,
kommuner och privata
vårdgivare för tjänsterna hos Inera.

Tjänster och projekt
för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård
guidens e-tjänster.

Journalen

Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa
journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet.
I november genomförde Inera en nationell konferens
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv.
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var företrädare för landsting, regioner och kommuner, vård
professioner, myndigheter och leverantörer.
Utvärderingen visade att konferensen om Journalen
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar
därför för fler konferenser under 2016.

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden
på telefon.

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Merparten av landstingen och regionerna använder
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

Vårdens intyg

20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg
diabetes).
I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes).
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att
hantera intyg i Webcert.
Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen
ordinerade sjukskrivningen.

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal
och bearbetas både av en nationell redaktion och av
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas automatiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter,
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i
det egna landstinget eller regionen. En av de större händelserna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling.
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen

Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet.
Tjugo landsting har infört tjänsten.
Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.
Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket

Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst
till Eira Discovery för privata vårdföretag.
Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

STÖD OCH BEHANDLING

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest,
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna.

eKlient

En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

UMO

UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer.
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relationer. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och
under året har webben helt anpassats för mobilen.

Elektronisk remiss

Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför
det första införandet.
Man har under året tagit fram en lösning för hantering
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud.

E-blankettjänsten

E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att modernisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt
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Hjälpmedelstjänsten

Under 2015 togs all funktionalitet i drift för
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel.
En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbättringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner,
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc.
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.
Under året har förbättringar gjorts i systemet samt
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av
journalinformation som registrerats hos andra landsting,
kommuner eller privata vårdgivare.
Nationell patientöversikt fick i december ett nytt
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern,
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur
information från journalerna hämtas till Nationell patient
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig
av vårdsystem.

Nitha

Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha
består av en operativ del där analysledare och experter
registrerar och utför analyser av skador inom vården
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.
Några få vårdgivare står för en stor del av överförda
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara
dospatienter.

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och
att Rikshandboken används.
Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster
för läkemedel (Sil)

Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation.
Information om dosering och iordningsställandet av läkemedel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels
instruktioner och tjänster för rimlighetskontroller för
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret

Genom att samla översiktlig information om prover i
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en
verksamhetsanalys har tagits fram.
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Svevac

Katalogtjänst HSA

Video- och distansmöten

Sjunet

Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner
vaccinationer registrerade.

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upphandling av ny teknisk plattform under 2016.

Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård,
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans.
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök
kommer genomf öras 2016.

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verksamhetskritisk information. Under året genomfördes en
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad.
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhantering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016.
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns
landsting.

Tjänsteplattform

Easy

Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades
med stor framgång när en ny version av Nationell patient
översikt utvecklades under 2015. All information till
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som
visar upp samlad journalinformation till patienter. En
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål.
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänsteplattformen varje dag.

Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksamheters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll.
SITHS-kortet har många användningsområden och är en
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat,
som går att läsa mer om i årsrapporten.
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Flerårsöversikt

2015

Intäkter (tkr)
Nettoomsättning

628 124

Övriga intäkter

0

Summa

628 124

Rörelsens kostnader (tkr)
Material och tjänster

-237 477

Övriga externa kostnader

-304 257
-84 598

Personalkostnader

-1 648

Avskrivningar och övriga kostnader

-627 980

Summa

144

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)
516

Ränteintäkt och kostnad
Periodiseringsfond

-240

Skatt

-162

Summa

114

Årets resultat

258

399 849

Balansomslutning (tkr)

7%

Soliditet

121

Antal anställda

3,1 %

Sjukfrånvaro
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2014 2013 2012

2011

605 759

305 567

429 790

377 841

158

0

1 000

0

605 917

305 567

430 790

377 841

-215 441

-118 342

-163 008

-125 642

-325 845

-120 737

-163 162

-158 471

-63 987

-65 851

-105 459

-92 153

-813

-1 511

-672

-1 452

-606 086

-306 441

-432 300

-377 718

-169

-874

-1 511

123

864

1 085

2 709

3 076

0

0

-530

-1 020

-233

-156

-428

-54

631

929

1 750

2 002

462

55

240

2 125

399 735

264 525

211 232

185 785

7%

10 %

12 %

14 %

100 st

92 st

153 st

135 st

2,6 %

1,7 %

2,1 %

1,8 %

23

Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S)
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

24

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns
landsting

25

26

Formgivning: Kärnhuset
Fotografer: Cecilia Phil (sid. 4, 7, 24), Anders Ekmark (sid. 9), Fredrik Persson (sid. 10),
Ulrika Zwenger (sid. 10), Marie Andersson (sid. 12), Johan Olsson (sid. 12), Peter Nordahl (sid. 16)

27

Inera AB
Box 17703
118 93 Stockholm

www.inera.se
info@inera.se

28

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2017-05-24
Sida 1 av 1

§

Riktlinjer för handläggning av motioner,
medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden
Dnr 2017/182

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för handläggning av motioner,
medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden. Det finns en efterfrågan på sådana
riktlinjer både från förvaltningen och från politiskt håll. Syftet med riktlinjerna är att ge
kommunens handläggare en generell inriktning för vilka steg och överväganden som bör
finnas med i handläggningsprocessen, detta för att motioner, medborgarförslag och övriga
politiska beslutsärenden ska besvaras så sakligt, professionellt och enhetligt som möjligt. De
föreslagna riktlinjerna är av sådan karaktär att de bedöms vara lämpliga att anta i
kommunfullmäktige istället för i kommunstyrelsen som annars är brukligt för riktlinjer.

Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse 2017-04-24 från kanslichef
2 Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag m.m

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Föreslagna riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska
beslutsärenden antas.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-04-24

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för handläggning av
motioner, medborgarförslag och övriga politiska
beslutsärenden
Diarienummer 2017/182, löpnummer 1330/2017

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för handläggning av motioner,
medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden. Det finns en efterfrågan på sådana
riktlinjer både från förvaltningen och från politiskt håll. Syftet med riktlinjerna är att ge
kommunens handläggare en generell inriktning för vilka steg och överväganden som bör
finnas med i handläggningsprocessen, detta för att motioner, medborgarförslag och övriga
politiska beslutsärenden ska besvaras så sakligt, professionellt och enhetligt som möjligt. De
föreslagna riktlinjerna är av sådan karaktär att de bedöms vara lämpliga att anta i
kommunfullmäktige istället för i kommunstyrelsen som annars är brukligt för riktlinjer.

Förvaltningens förslag till beslut
Föreslagna riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska
beslutsärenden antas.

Ärendet
I nuläget finns det rutiner för ärendehantering och skrivregler för tjänsteskrivelser, men det
finns inte något styrdokument eller någon rutin som ger anvisning om hur själva
handläggningsprocessen för politiska beslutsärenden bör gå till. Därför efterfrågas det
riktlinjer för handläggning både från förvaltningen och från politiskt håll, exempelvis genom
Roland Karlssons (C) Motion om motioner (Dnr 2016/00323).
Det är av stor vikt att olika ärenden bedöms och handläggs på ett likvärdigt sätt. För att
uppnå detta finns det i föreslagna riktlinjer en generell checklista med 11 steg som bör
beaktas i handläggningen av varje politiskt beslutsärende. Även om många ärenden skiljer sig
väsentligt från varandra och kräver olika stora arbetsinsatser, väntas det vara till god hjälp
för handläggare att ha gemensamma riktlinjer som grund för vad de bör ta hänsyn till i
handläggningsprocessen. Detta förväntas skapa en större enhetlighet i hur politiska
beslutsärenden, såsom motioner och medborgarförslag, besvaras.
Några exempel på centrala steg i handläggningsprocessen som riktlinjerna tar upp är;
undersökning av ärendens ursprung, omvärldsanalys, lag- och regelprövning samt
konsekvensbedömning. Riktlinjerna anger även ett antal centrala perspektiv som bör beaktas
i konsekvensbedömningar. Särskilt lämpligt är det med bedömning utifrån det ekonomiska
perspektivet och att då utreda vilka kostnader som förväntas uppstå av det som föreslås i
exempelvis motioner och medborgarförslag. Riktlinjerna anger även vilka beslutsalternativ
som bör användas när handläggare i tjänsteskrivelser formulerar förvaltningens förslag till
beslut. Det grundläggande syftet med riktlinjerna är att förvaltningen ska handlägga och
besvara politiska beslutsärenden så sakligt, professionellt och enhetligt som möjligt.
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Beslutsunderlag
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Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag m.m

Beslut lämnas till
Kommunchef
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Pehr Johansson
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Fredrik Paulsson
Utredare
Kanslifunktion
Kommunledningsstab

Strategi Program Plan

Policy

Riktlinjer Regler

Styrdokument
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1

Bakgrund

En förutsättning för att kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska kunna fatta
välgrundade beslut är att politiska beslutsärenden handläggs på ett sakligt, professionellt och
enhetligt sätt. För att ge förvaltningen och dess handläggare en bra grund att utgå ifrån i
handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden, anger
dessa riktlinjer lämpliga steg och överväganden kring arbetsmetodik i
handläggningsprocessen. Riktlinjerna berör bland annat delmoment såsom omvärldsanalys,
lag- och regelprövning, samt formulering av förslag till beslut.
Formerna för hur ärenden till kommunfullmäktige ska handläggas, regleras bland annat i
kommunallagen, som anger att ärenden som avgörs av fullmäktige ska ha beretts antingen av
en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning (KomL
1991:900, 5 kap. 26 §). Därtill fastställer arbetsordningen för kommunfullmäktige vissa
regler för hur motioner och medborgarförslag ska utformas och hanteras (29-30 §). De mer
detaljerade formerna för hur ärenden ska hanteras, beskrivs i dokumentet Ärendeprocessen
samt i Ärendehandboken. Till stöd i handläggarens arbete finns även dokumentet
Skrivregler – Tjänsteskrivelser i ephorte som ger anvisningar om hur tjänsteskrivelser ska se
ut. Medan skrivreglerna fokuserar på form, har riktlinjerna i detta styrdokument mer fokus
på metoden och handläggningsprocessen som ligger till grund för varje förslag till beslut.

2

Syfte

Syftet med riktlinjerna är att ge kommunens handläggare en generell inriktning för vilka steg
och överväganden som bör finnas med i handläggningsprocessen, detta för att handläggning
av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden ska bli så saklig,
professionell och enhetlig som möjligt.
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Handläggarens roll

Handläggarens ansvar är att utifrån sin yrkeskompetens ta fram sakligt och professionellt
underlag till politiska beslutsärenden som är lagom omfattande, dels i förhållande till
ärendets karaktär och dels till de tids- och budgetramar som är uppsatta för ärendet.
Begreppet politiska beslutsärenden ska förstås som ärenden vilka ska behandlas politiskt och
kräver beslut i antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Politiska
beslutsärenden består i regel av olika sorters förslag till förändring av kommunens
verksamheter. Handläggaren ansvarar för att utreda om sådana förslag är förenliga med
gällande lagar och regler, samt vilka de mest centrala konsekvenserna förväntas bli av de
förslag som förs fram. I detta arbete är det av stor vikt att handläggaren har rätt kompetens
för sakfrågan, ett objektivt förhållningssätt och en oberoende ställning till beslutsfattarna,
vilket kännetecknas av en tydlig rollfördelning mellan tjänstemän och politiker. Medan
politikerna beslutar om vad som ska uppnås och göras, är det förvaltningens och i
förlängningen handläggarens ansvar att svara på frågan om hur det ska göras och vilka
konsekvenser det får.
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Handläggningsprocessen

Handläggningsprocessen avser metod för handläggning av motioner, medborgarförslag och
övriga politiska beslutsärenden. Mängden utredningsarbete som krävs i handläggningen
varierar beroende på vad det är för fråga ärendet gäller. Därför måste
handläggningsprocessen ofta anpassas efter sakfrågans karaktär, dock kan det vara bra att ha
en generell beskrivning att utgå ifrån. En sådan generell beskrivning av
handläggningsprocessen presenteras nedan i form av en checklista med 11 steg för
handläggare att utgå ifrån vid handläggning av politiska beslutsärenden.

Checklista för handläggningsprocessen:
1. Ärendefördelning – Ärendet fördelas till ansvarig verksamhet och till handläggare
med rätt kompetens för sakfrågan.
2. Sakfrågans historia och nuläge i kommunen – Undersök sakfrågans historia
och nuläge i kommunen, se exempelvis om det finns tidigare ärenden på området.
3. Ärendets ursprung och innebörd – Undersök ärendets ursprung och vad som
egentligen föreslås i ärendet. Lämpligtvis kan förslagsställare/motionär kontaktas.
4. Frågeställning och mål – Precisera frågeställning och mål för handläggningen;
vilken fråga ska besvaras och hur/när ska den besvaras.
5. Centrala perspektiv och intressenter – Identifiera vilka perspektiv som bör
belysas i handläggningen och vilka intressenter som berörs särskilt av frågan.
6. Omvärldsanalys – Undersök kunskapsläget och erfarenheter från omvärlden;
lokalt, regionalt, nationellt eller globalt.
7. Lag- och regelprövning – Undersök om förslaget i ärendet är förenligt med
gällande lagar och regler.
8. Fördjupad analys – I mer omfattande ärenden kan det vara motiverat med en
fördjupad analys. Denna kan utformas på en mängd olika sätt beroende på vilken
fråga det rör sig om och vilken omfattning analysen ska ha.
9. Konsekvensbedömning och slutsats – Gör en samlad konsekvensbedömning av
det som föreslås i ärendet och vilka för- och nackdelar förslaget har. Bedöm vilka
eventuella kostnader och risker som förväntas uppstå. Därefter kan slutsatser dras om
hur ärendet ska besvaras och vilket beslut som ska föreslås.
10. Färdigställande av beslutsförslag – Färdigställ tjänsteskrivelse med eventuell
rapport som bilaga. Särskilt angivna beslutsalternativ ska användas i förvaltningens
förslag till beslutsmening.
11. Ärendet lämnas till chef för godkännande och anmälan till politisk
behandling – Kommunchef, sektorchef eller chef för stabsfunktion godkänner och
anmäler ärendet till politisk behandling.
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Handläggningen inleds (steg 1-5)

Det som initierar handläggningsprocessen är fördelandet av ärendet, dels till förvaltningens
ansvariga verksamhet och dels till en lämplig handläggare inom denna verksamhet. Det är
viktigt att ärendet fördelas till rätt verksamhet som har hand om just den fråga som ärendet
gäller och att handläggaren har rätt kompetens för att handlägga ärendet. I de fall då ärendet
berör olika verksamheter eller kompetensområden, är det motiverat att den handläggare vars
kompetensområde berörs mest blir ärendeansvarig. I de delar av ärendet som berör andra
kompetensområden kan ärendeansvarig handläggare samråda med andra handläggare inom
verksamheter som ansvarar för just dessa specifika sakfrågor.
När en handläggare blir tilldelad ett nytt ärende av sin chef är det av stor vikt att
handläggningsuppdraget förtydligas gällande lämplig omfattning, ambitionsnivå, tidsram
och eventuella resurser som finns till förfogande. Ansvaret för att förtydliga
handläggningsuppdraget ligger främst på handläggarens chef, men om denne inte har angivit
något förtydligande av uppdrag bör handläggaren på eget initiativ samråda med sin chef om
detta. Handläggarens chef kan rådgöra med sektorchef om det föreligger tveksamheter om
hur omfattande handläggningsuppdraget ska vara. Sektorchef kan i sin tur ta upp frågan med
kommunchef och kommunstyrelsens presidium om det kvarstår oklarheter i målsättningen
för ärendets handläggning.
Då ärendet väl är fördelat till en handläggare är det lämpligt att påbörja handläggningen med
att undersöka sakfrågans historia och nuläge i kommunen. Exempelvis kan handläggaren
söka efter tidigare ärenden som berör samma sakfråga, därtill är det lämpligt att konsultera
eventuella arbetskollegor inom förvaltningen som kan tänkas ha arbetat med denna fråga
tidigare eller känner till frågans historia. I många fall pågår redan någon form av arbete
kopplad till frågan och i vissa fall är det som föreslås redan tillgodosett. Utöver sakfrågans
historia är det lämpligt att undersöka det specifika ärendets ursprung och innebörd. Var
kommer ärendet ifrån och vilken intention finns bakom upprättandet av ärendet? När det
gäller motioner och medborgarförslag är det motiverat att handläggaren kontaktar
motionären respektive förslagsställaren för en dialog om hur motionen/medborgarförslaget
ska tolkas och vad som egentligen föreslås.
När handläggaren känner till sakfrågans historia, ärendets ursprung och innebörd, bör
handläggaren precisera vad som egentligen ska utredas i ärendet och vilken frågeställning
som ska besvaras. Målet för handläggningen bör vara att kunna besvara denna frågeställning
på ett sakligt, professionellt och lagom omfattande sätt, som stämmer överens med
handläggningsuppdraget. När handläggningens frågeställning och mål är definierade bör
handläggaren identifiera vilka perspektiv som ska belysas i handläggningen och vilka
intressenter som berörs särskilt av frågan. Några perspektiv som i regel ska beaktas när
konsekvenserna av ett förslag utreds är: ekonomi, laglighet, jämställdhet, mångfald,
barnkonventionen, miljö och hållbar utveckling. Några exempel på intressenter som kan vara
aktuella att utgå ifrån i handläggningsprocessen är: kommunens medborgare, medarbetare
inom kommunens verksamheter, brukare inom omsorgen, barn/elever, företagare,
arbetstagare, arbetssökande och pensionärer. Vilka intressenter som är aktuella måste
bedömas från fall till fall och beror på vad frågan gäller.
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Omvärldsanalys (steg 6)

Ett viktigt steg i handläggningsprocessen är omvärldsanalysen. I denna ska handläggaren
undersöka kunskapsläget och erfarenheterna från omvärlden. Ambitionen är att
handläggaren i omvärldsanalysen ska få en helhetssyn på frågan och en uppfattning av vilka
aspekter som är viktiga i frågan. Beroende på sakfrågans karaktär kan omvärlden studeras på
olika nivåer; lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Men typexemplet är att undersöka
erfarenheter och kunskap från andra liknande kommuner. Omvärldsanalysen kan även
inbegripa granskning av befintlig forskning på området. Ofta kan man hitta bra underlag och
sammanfattningar av forskningsläget i olika frågor i statens offentliga utredningar (SOU).

7

Lag- och regelprövning (steg 7)

I detta steg ska handläggaren undersöka om förslaget i ärendet är förenligt med gällande
lagar och regler. Beroende på sakfrågan kan lag- och regelprövning inbegripa prövning på
många olika nivåer, utifrån internationella konventioner, EU-rätt, grundlagar, lagar,
förordningar, lokala föreskrifter samt kommunens normerande styrdokument. Typexemplet
för lag- och regelprövning är att undersöka om förslaget i fråga är förenligt med
Kommunallagen och vad som ingår i kommunens beslutanderätt i det kommunala
självstyret. Utöver renodlad lagprövning bör handläggaren även ha som praxis att undersöka
om förslaget är förenligt med kommunens normerande styrdokument, det vill säga policys,
riktlinjer och regler.

8

Fördjupad analys (steg 8)

Om beslutsärendet är av sådan karaktär att det kräver en mer omfattande utredning i
handläggningsprocessen, bör handläggaren genomföra en fördjupad analys. Detta innebär att
handläggaren måste lägga mer tid på ärendet för val av analysmetod, insamling av material
och analys. En fördjupad analys kan genomföras på en mängd olika sätt och utformningen
beror framförallt på frågans karaktär, tidsram, budgetram, tillgång till analysmaterial,
handläggarens kompetens och profession. Exempel på metoder för fördjupad analys är
statistiska analyser som bygger på registerdata eller enkätundersökningar, komparativa
analyser med jämförelser av ett fåtal strategiskt utvalda analysenheter (exempelvis
kommuner), kvalitativa analyser såsom textanalyser och intervjuer eller naturvetenskapliga
metoder för att exempelvis mäta mängden miljöfarliga ämnen eller liknande. Varje
profession har sina analysmetoder, men den gemensamma nämnaren som bör eftersträvas i
samtliga analysmetoder är ett sakligt, förutsättningslöst och vetenskapligt förhållningssätt
där handläggaren tydligt redogör för sina val och resonemang i analysen. Handläggaren bör
tänka att analysen i princip ska vara möjlig att återskapa i efterhand av någon utomstående,
som då också borde komma fram till samma resultat.
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Konsekvensbedömning och slutsats
(steg 9)

I detta steg gör handläggaren en samlad konsekvensbedömning grundad på
omvärldsanalysen, lag- och regelprövningen och eventuell fördjupad analys. Det som ska
bedömas är vilka troliga konsekvenser förslaget skulle få med utgångspunkt i de centrala
perspektiv och intressenter som har identifierats. Här kan det vara passande att exempelvis
göra riskbedömningar utifrån olika perspektiv. Som nämndes i steg 5 (sidan 6) ska
handläggaren i regel bedöma konsekvenserna med utgångspunkt i perspektiven: ekonomi,
laglighet, jämställdhet, mångfald, barnkonventionen, miljö och hållbar utveckling. Det är
särskilt lämpligt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna, såsom vilka kostnader som
förväntas uppstå om det som föreslås i ärendet skulle förverkligas. Handläggaren bör
diskutera och väga förslagets för- och nackdelar enligt den samlade konsekvensbedömningen
och utifrån detta dra en slutsats som i sin tur avgör hur beslutsärendet ska besvaras.

10 Färdigställande av beslutsförslag
(steg 10)
Alla steg i handläggningsprocessen ska inte redogöras för i tjänsteskrivelsen, utan den ska
hållas kortfattad och översiktlig1. Om det i handläggningsprocessen har genomförts
fördjupade analyser, mer omfattande omvärldsanalyser eller lag- och regelprövningar ska
dessa presenteras i sin helhet i en separat rapport, som en bilaga till tjänsteskrivelsen.
För att politiska beslutsärenden ska besvaras så tydligt och enhetligt som möjligt ska följande
beslutsalternativ – i form av begrepp och uttryck (se fetstil) - användas i tjänsteskrivelsens
föreslagna beslutsmening, som i exemplet nedan gällande en motion:
Förvaltningens förslag till beslut:
 Motionen antas genom att … (uppdrag till kommunstyrelsen)
 Motionen avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsens motivering
 Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till … (befintligt sakläge)
 Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till …
(befintligt pågående arbete i frågan)
 Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till … (befintlig
pågående utredning i frågan)

Något av dessa fem beslutsalternativ ska som regel användas i besvarandet av politiska
beslutsärenden. Uttryck såsom ”anses besvarad”, ”avstyrker”, ”tillstyrker”, eller ”fastställer”
bör inte användas i beslutsmeningar. I vissa fall kan det vara motiverat att föreslå olika beslut
för olika delförslag i ett ärende. I sådana fall måste handläggaren precisera vilket/vilka
Se dokumentet Skrivregler – tjänsteskrivelser i ephorte för mer ingående information om hur tjänsteskrivelser
ska se ut och vad de ska innehålla
1

8

delförslag som förvaltningen föreslår ska antas, avslås eller anses vara tillgodosedda/under
genomförande/under utredning. Om exempelvis en hel motion antas/avslås, innebär det att
samtliga förslag i motionen antas/avslås.

11 Godkännande och anmälning av ärende
(steg 11)
När handläggaren anser att tjänsteskrivelsen är färdig ska ärendet lämnas för godkännande
till antingen kommunchef, sektorchef eller chef för stabsfunktion. Det är även denna chef
som sedan anmäler ärendet till politisk behandling.

12 Ansvar, uppföljning och förankring
Kanslichef är ansvarig för uppföljning av dessa riktlinjer och eventuell revidering. En
uppföljning och uppdatering måste göras senast innan årsskiftet 2020/2021 då riktlinjerna
formellt upphör att gälla. Vid uppföljning bör ansvarig se över om riktlinjerna fortfarande är
förenliga med andra styrdokument och rutiner. Därtill krävs en utvärdering av hur väl
riktlinjerna har fungerat i tillämpningen. Har riktlinjerna fyllt sitt syfte av att ge kommunens
handläggare en god generell grund för saklig, professionell och enhetlig handläggning av
politiska beslutsärenden?
Riktlinjerna i detta styrdokument förankras i kommunens verksamheter först och främst
genom att de läggs ut på intranätet, dels i författningshandboken och dels under fliken ”Att
arbeta hos oss” – ”Våra arbetssätt” – ”Kommunövergripande arbetssätt” under rubriken
”Ärendehantering”. Dessutom ligger ett särskilt ansvar på chefer i verksamheter som
handlägger politiska beslutsärenden, att själva ha kännedom om riktlinjerna och att
informera sin berörda personal, framförallt handläggare, om riktlinjerna. Vid introduktion av
nya medarbetare som förväntas arbeta med handläggning av politiska beslutsärenden ska
dessa riktlinjer ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial.
Kanslifunktionen har ett ansvar för att stötta kommunens övriga verksamheter i hur
handläggningsprocessen och ärendehanteringen ska gå till, samt i hur dessa riktlinjer ska
tolkas och tillämpas i praktiken.
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§

Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst
Dnr 2017/335

Sammanfattning
Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 7 april 2017, § 275, beslutat godkänna
årsredovisning för 2016 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning
av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
1
2
3

2017-04-07, § 275
Årsredovisning 2016
Revisorernas bedömning av Årsredovisning

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2016 års
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-04-25

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2016 Tolkförmedling
Väst
Diarienummer 2017/335, löpnummer 1837/2017

Sammanfattning
Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2017-04-07, § 275, beslutat godkänna
årsredovisning för 2016 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning
av ansvarsfrihet.

Förvaltningens förslag till beslut
Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2016 års
verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Ärendet
Se sammanfattning

Beslutsunderlag
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Årsredovisning 2016
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275 § Årsredovisning 2016
Beslut
Direktionen godkänner Årsredovisning 2016 och översänder den till medlemmarna för
godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att
tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet
innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text.
Under 2016 har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag. Tillsättning av inkomna beställningar
uppgick till 97,6%.
Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att även 2016 skulle ha ett
högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca 50 000 fler uppdrag och resultatet blev
2,3 mkr. De största differenserna mellan budget och utfall härrör till det ökade antalet
beställningar som inkom under året. Utfall för personalkostnad ligger 2,9 mkr över budgeterat
belopp och beror främst på kostnader för timanställda, personalens pensionsförsäkringsavgifter
och sjuklön. Kostnader för köpta tjänster överskrider budgeten med drygt 400 tkr där den största
kostnaden är konsulttjänster i samband med den arbetsmiljöutredning som pågått under året och
upphandlingsstöd av extern partner i samband med ny upphandling av verksamhetssystem
Övriga kostnader under året ligger i nivå med budget.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016
Internkontrollrapport
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Förbundsmedlemmarna
Revisorerna
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Förvaltningsberättelse
Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns
landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust,
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara
och Öckerö.

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs verksamhet har varit
i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har kontor på fem olika orter samt ett kansli med säte i
Göteborg.
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Omvärldsanalys
På grund av konflikter och förtryck runt om i världen tvingas människor på flykt. I slutet av 2015
hade 65,3 miljoner människor av olika anledningar lämnat sina hem. Av dessa är 21,3 miljoner
flyktingar enligt UNHCRs definition. 1
I migrationsverkets senaste prognos för 2016 sänks antalet asylsökande till 28 000 - 32 000
människor, jämfört med tidigare prognos om 30 000 - 50 000. För 2017 sänks prognosen
ytterligare. 30 700 - 50 700 jämfört med tidigare prognos 35 700 - 77 700 för 2017. 2 Behovet av
förbundets tjänster bedöms ändå vara fortsatt stort.
Vision
Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster,
bidrar till en ökad integration i samhället.
Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: När en myndighet har att göra med någon
som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov anlita tolk.
Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, saklighet och
opartiskhet.
Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av
professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.
Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:
 Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.
 Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.
 Tolkarna har hög kompetens; i språken samt om de verksamheter tolkarna används inom,
vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och
service tillgänglig för alla på lika villkor.
 Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka.
 Synpunkter och klagomål tas omhand och leder till förbättring
 Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning
"God tolksed".
Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara
 En attraktiv uppdragsgivare.
 Kostnadseffektiv
Måluppfyllelse
Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin service till kund. Detta sker
bland annat genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter.
Förbundets tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi,
handledning och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som
specialinriktad fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundet har under året haft en
godtagbar tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och
tillgänglighet vid beställning.
1
2

UNHCR 2016 Global Trends World At War
Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos juli 2016
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Förbundet har en rutin för att ta hand om klagomål och synpunkter från kunder, uppdragstagare
och internt inom förmedlingen. Såväl negativa avvikelser som positiva bokförs. I slutet på 2016
påbörjades ett projekt med att förbättra rutinen för att kvalitetssäkra att förbundet arbetar mer
proaktivt med de avvikelser som inkommer.
Som ett led i arbetet med att vara en attraktiv uppdragsgivare för tolkar och översättare har en
översyn av såväl arvodesmodell som arvodesnivåer påbörjats under senare delen av 2016. Målet
är att den nya arvodesmodellen ska tas i drift under 2017.
Verksamhetsmål 2016 och måluppfyllelse
För 2016 har direktionen fastslagit följande mål:
 Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.
 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.
 Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom
sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.
 Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 30 %.
 Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på bokade
uppdrag.
 Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50 % av alla beställningar.
 Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka
 samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så
att de uppnår nivå 1C inom 2 år
Måluppfyllelse
Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.
Under 2016 tillsatte förbundet 99,9% av medlemskundernas beställningar. Detta är en ökning
jämfört med 98,1% 2015. Målet är därmed uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2016 är 11,04 %. Den stora
efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att
få uppdrag vilket minskar motivationen för att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar
heller inte i alla språk som idag efterfrågas. Målet är inte uppfyllt.
Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens
inom sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.
Förbundet tillsatte 5,5% av andelen sjukvårdsuppdrag med auktoriserad tolk med
specialkompetens inom sjukvård. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i att
tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för att
auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas. Målet är
inte uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 30%.
Andelen plats och distanstolkning som utförts under 2016 av tolkar på nivå 1C har varit 35,9%.
Målet är därmed uppfyllt.

5 (20)

Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1% på bokade
uppdrag.
Andelen avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar har under 2016 minskat från 1,2% till
1%, målet är därmed uppfyllt.
Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50% av alla beställningar.
Under 2016 har 37% av beställningarna inkommit via webben. Eftersom nytt verksamhetssystem
inte upphandlats och implementerats som planerat under 2016 så har heller inte webbmiljön
utvecklats enligt plan. Därmed har målet inte kunnat uppfyllas.
Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka
Under 2016 genomfördes 32 kundbesök vilket är en minskning med fyra besök jämfört med
2015. Långtidssjukskrivningar och vakanta befattningar har påverkat möjligheten till ökat antal
kundbesök. Målet är därmed inte uppfyllt.
Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så
att de uppnår nivå 1C inom 2 år.
Under 2014 registrerades 84 nya tolkaspiranter i förbundet. 32 av dessa har genomgått hela
grundutbildningen och därmed uppnått nivå 1 C inom två år. Målet är därmed inte uppfyllt.

Verksamhet
Under 2016 har Tolkförmedling Väst utfört ca 355 000 språktolkuppdrag. De mest efterfrågade
språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för drygt 50 % av uppdragen. Dari,
persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. De tio största
språken utgör drygt 85 % av samtliga tolkuppdrag.
Polska 1,8%
Turkiska 1,6%
Albanska 2,1%
Sorani 2,8%
Övriga 14%
Tigrinja 3,0%
Arabiska 32,1%
BKS 4,0%
Persiska 7,5%
Dari 12,1%

Somaliska 18,8%

Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att
tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet
innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text.
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För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas. Förmedlingskontoren
har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningen av Västra
Götalandsregionens regionservice.
Tolkförmedling Väst har haft godtagbar tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster.
Under året har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag (jmf 307 000), vilket innebär 97,6% (jmf
97,3% 2015) tillsättning av inkomna beställningar. Under hösten gjordes en avstämning med
förbundets kunder avseende tolkleverans. Resultatet visade på att flera av medlemmarna vänder
sig till andra leverantörer av språktolktjänster. Förbundet har påbörjat ett arbete för att identifiera
orsakerna till detta. Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat språktolktjänster på 98
språk.
Tolkar och översättare
Den 31 december 2016 hade förbundet 969 aktiva tolkar och 138 aktiva översättare registrerade
som uppdragstagare (38 uppdragstagare arbetar som både tolk och översättare). 261 av de aktiva
tolkarna och översättarna är auktoriserade och 52 har även speciell kompetens inom
sjukvårdstolkning. Ca 17 % av samtliga uppdragstagare är registrerade för F-skatt.
Kammarkollegiet som ansvarar för auktorisation av tolkar erbjuder för närvarande endast
auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i ca 30 språk för översättare att jämföra med de ca 200
språk som talas i Sverige.3 Tillgången på utbildning för tolkar är därmed begränsad varför stor del
av tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar
kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar för att säkerställa
tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds. Inför 2016 har urvalsprocessen för
rekryteringstest förändrats vilket innebär att endast 251 personer genomförde testet jämfört med
475 föregående år. Antalet som erhöll godkänt resultat är dock avsevärt högre, 52% mot 33%
året innan.
Förbundet erbjuder grundutbildning till sina tolkaspiranter. Under 2016 har 56 personer
genomgått hela grundutbildningen med ämneskurserna; sjukvård, juridik, samhälls- samt
migrationstolkning och språkhandledning. Under 2016 har 195 (224) personer genomgått olika
ämneskurser inom förbundet. I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra
Götalandsregionen ger Tolkförmedling Väst utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter, SRHR. Under 2016 har 35 (76) personer genomgått denna utbildning och totalt har
förbundet utbildat 282 personer. Ambitionen är att alla förbundets tolkar ska genomgå
utbildningen. Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas dessutom en mentor, som ger råd
och återkoppling. Under hösten har förbundets verksamhetschefer bjudit in till
informationsmöten för tolkar på samtliga kontor i syfte att ge information, samt föra dialog med
uppdragstagarna. Förbundschefen har varit närvarande vid informationsmötena på samtliga
kontor. I slutet av året bjöd samtliga kontor även in förbundets uppdragstagare till gemensam
julfika. Såväl informationsträffarna som julfika har varit uppskattade kommunikationstillfällen för
såväl förbundet som uppdragstagarna.
Genom förbundets utbildningar får tolkarna möjlighet att öka sin kompetens och därmed höja
sin arvodesnivå. Arvodena är indelade i fem nivåer baserade på utbildning och auktorisationsnivå.

3

www.sprakochfolkminnen.se
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Kunder
Den 31 december 2016 hade förbundet 4 823 registrerade medlemskunder. Varje månad
förmedlas uppdrag till c a 1 900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av medlemskunder.
Största kund är Västra Götalandsregionen, som står för ca 66 % av de bokade uppdragen.

Organisation

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft
fem möten under 2016.
Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2016-12-31 av:
Göteborgs Stad
Vakant (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Västra Götalandsregionen
Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare

Alingsås kommun
Leif Hansson (S), ledamot
Daniel Filipsson (M), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun
Daniel Andersson (M), ledamot
Niclas Eringsfors (S), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Götene kommun
Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (FP), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Bodil Hedin (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lerums kommun
Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare
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Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Ida Ekeroth (S), ersättare

Mölndals stad
Gun Kristiansson (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare

Munkedals kommun
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Orust kommun
Bertil Olsson (S), ledamot
Ulf Sjölinder (FP), ersättare

Skara kommun
Michael Karlsson (S), ledamot
Markus Hagberg (M), ersättare

Skövde kommun
Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Tibro kommun
Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Töreboda kommun
Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Ulricehamns kommun
Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Per Johansson (M), ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal
På uppdrag av direktionen leds verksamheten av förbundschef. Tjänstemannaorganisationen
består i övrigt av ett kansli och översättningsförmedling vilket leds av förbundschef. I Göteborg,
Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla finns lokalkontor vilka leds av verksamhetschefer.
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads kommun.
Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.
I mars månad slutade verksamhetschefen för Mariestadskontoret sin tjänst och fram till årets slut
har verksamhetschefen för Fyrbodal varit tillförordnad chef i Mariestad utöver sitt ordinarie
chefsuppdrag.
Under maj månad blev verksamhetschefen för Göteborgskontoret långtidssjukskriven och
ersattes av verksamhetschefen för Boråskontoret. En tillförordnad chef tillsattes i Borås och även
denna blev inom kort sjukskriven. Den tidigare ordinarie verksamhetschefen för Boråskontoret
blev permanent verksamhetschef för Göteborgskontoret i slutet av sommaren och var utöver
detta uppdrag även tillförordnad chef för Boråskontoret året ut.
Såväl den tidigare verksamhetschefen som arbetsledaren för Göteborgskontoret lämnade sina
anställningar på egen begäran efter överenskommelse med arbetsgivaren om avgångsvederlag. En
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förlikning träffades i slutet av året med en tidigare medarbetare med anledning av en pågående
tvist mellan denne och arbetsgivare.
I september inleddes rekrytering av två nya verksamhetschefer, en till Boråskontoret och en till
Mariestadskontoret, vilka kommer att tillträda sina tjänster i januari 2017.
Översättningsverksamheten, vilken organisatoriskt varit placerad under Göteborgskontorets
ansvar har flyttats till kansliets ansvar. Visstidsanställd personal har avslutats och befintlig
personal inom förbundet med särskild kompetens inom området har fått nya uppdrag inom
översättningsverksamheten.
Den geografiskt utspridda utbildning- och rekryteringsverksamheten har setts över. Rollerna har
renodlats, arbetet har samordnats och placeringen av medarbetarna har centraliserats till
Göteborg. En av fyra utbildningssamordnare har gått över till förbundets
översättningsverksamhet och en ny utbildningssamordnare har externrekryterats.
Arbetet och bemanningen i receptionen i Göteborg har setts över och det tidigare delade
ansvaret, mellan kansli och Göteborgskontoret har flyttats över till Göteborgskontorets ansvar.
Receptionen har även byggts om för att ge ett mer öppet och välkomnande mottagande av
besökare och uppdragstagare.
Förmedlingsarbetet på Göteborgskontoret har under hösten delats in i tre språkteam och arbetet
samordnas av tre tolkförmedlare med särskilt samordningsuppdrag. Förmedlingsarbetet på
Göteborgskontoret har även setts över och samtliga medarbetare arbetar sedan december med
hela förmedlingsprocessen på samma sätt som övriga kontor gjort sedan tidigare. Även lokalerna
har omdisponerats för bättre att bättre möta verksamhetens behov.
Tillsvidare- och visstidsanställda
Under hösten har en översyn gjorts av förbundets bemanning och anställningsformer , vilket
resulterat i att flera visstidsanställda medarbetare erbjudits tillsvidare anställningar och vakanta
tjänster tillsats genom extern rekrytering.
Den 31 december 2016 hade förbundet 52 tillsvidareanställda och 10 visstidsanställda. 73 % av de
tillsvidare- och visstidsanställda är kvinnor och 27 % är män. Totalt antal tillsvidare- och
visstidsanställda har ökat med två personer jämfört med samma tid 2015. Förbundet har även ett
antal timavlönade medarbetare, vilka anlitas för tolkförmedlingsarbete i perioder av ökad
belastning. Dessa motsvarade för perioden 8,3 antal årsarbetare. Förbundet har två studielediga
och två föräldralediga medarbetare per den 31 december 2016.
Av de tillsvidareanställda är 39 kvinnor och 13 män. Av de visstidsanställda är fyra kvinnor och
tre män. Den största personalgruppen är förmedlare.
Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 96,2%.
84,6% av kvinnorna respektive 92,3% av männen arbetar heltid inom förbundet.
Sjukfrånvaro
Förbundet har under 2016 haft en hög sjukfrånvaro med ett snittvärde om 11,2 %. Sjukfrånvaron
nådde sin topp med 14,6% under mitten av hösten, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2015,
då snittvärdet var 6,3%. Ökningen tros främst bero på den arbetsmiljöproblematik som funnits i
förbundet sedan hösten 2015. Korttidsfrånvaron på Göteborgskontoret och kansliet har
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dominerat sjukfrånvaron. Omfattande resurser har i dessa verksamheter därmed satts in för
utredning och bearbetning av den problematik som präglat verksamheten. Under årets sista
månader noterades en nedgång av sjukfrånvaron i förbundet.
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Pensionsavsättningar
Kommunalförbundet betalar löpande pensionspremier till KAP-KL och AKAP-KL till
pensionsförvaltaren KPA. Ingen uppbyggd pensionsskuld finns för de anställda

Händelser av väsentlig betydelse
Ny förbundschef
Åsa Andersson tillträdde som ny förbundschef den 1 september. Den tidigare förbundschefen
avslutade sin anställning i juni.
Upphandlingar
Förbundets andra upphandling av nytt verksamhetssystem överklagades och förvaltningsrätten
tilldömde 2016 förbundet att göra om upphandlingen. En tredje upphandling av nytt
verksamhetssystem påbörjades under hösten.
Förbundet har under året haft pågående tvister med två olika leverantörer från de två tidigare
upphandlingarna av verksamhetssystem. Under senare delen av hösten har förbundet nått
förlikning med berörda parter.
Arbetsmiljöproblematik
Förbundet har under en längre tid påverkats av arbetsmiljöproblematik, vilken under början av
året uppmärksammades av arbetstagarorganisationen. En arbetsmiljöutredning har gjorts av
Avonova, samt Hälsan och arbetslivet. Under hösten har berörd personal tillsammans med
ansvariga chefer under ledning av konsult från Avonova arbetat med den arbetsmiljöproblematik
som funnits. En förbundsgemensam dag för all personal genomfördes även i slutet av året i syfte
att förbättra arbetsmiljön, även denna dag leddes av konsult från Avonova.
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Ordförandes bortgång
Mats Karlsson, Förbundets ordförande avled under hösten efter en tids sjukdom.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Antalet uppdrag har ökat med ca 50 000 under 2016 jämfört med samma period 2015.
Migrationsverket har skrivit ner sina prognoser för 2017 och efterfrågan på framtida uppdrag är
svårbedömt, men förväntas ändå ligga på en fortsatt relativt hög nivå. Antalet uppdrag har
återkommande säsongsvariationer. Generellt minskar antalet beställningar i samband med
storhelger och skollov. Minskningen ligger på ca 10 – 20 % jämfört med intilliggande veckor. Vid
planering och bemanning av verksamheten beaktas såväl säsongsvariationen som den
övergripande prognosen av efterfrågan på förbundets tjänster.
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga kommer fortgå för att möta
de i dagsläget förväntade behoven av språktolk- och översättningstjänster. Förbundet har en
utmaning i att attrahera och rekrytera ny uppdragstagare till yrket och förbundet.
Under 2017 kommer ett nytt verksamhetssystem att införas, vilket kommer att involvera flera
olika medarbetare och chefer inom hela förbundet. Det nya verksamhetssystemet kommer med
stor sannolikhet att såväl minska administrationen som förenkla och förändra rådande
arbetsprocesser och roller inom förbundet.
En projektgrupp inom förbundet har påbörjat ett arbete med att förbättra rutiner för
kvalitetsarbetet. Detta i syfte att arbeta mer förbyggande med avvikelser och därmed
kvalitetssäkra leverans till kund.
Fokus kommer även att läggas på hur distanstolkning kan utvecklas. En projektgrupp arbetar
tillsammans med Västra Götalandsregionen kring frågan om tolkning via Skype.

Förbundets investeringsverksamhet
Tolkförmedling Väst har under året inte haft någon investeringsverksamhet. Tidigare gjorda
investeringar 2013 på inventarier skrivs av på fem år. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet.

Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka
juridiska personer den består av
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt
ansvar för verksamheten.
Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås,
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,
Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem har tillskjutit 1
krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i
kommunalförbundet.
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Ekonomi
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda
målen.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.
Likviditetsprognos
Förbundet har en checkkredit på 10 mkr och under 2016 har den endast nyttjats vid enstaka
tillfälle under våren. Årets kassaflöde har varit positivt och verksamheten har genererat ett
överskott som gjort att krediten, med undantag för ett fåtal dagar, inte behövts användas under
året.
Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.
• Nyttjande av checkkrediten ska upphöra.
Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat, dock har checkkrediten nyttjats under ett
tillfälle våren 2016. Anledningen är lägre antal fakturerade uppdrag i februari samt ett antal dagar
senarelagd fakturering i januari. Detta är en normal säsongsvariation.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital
vilket gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att
lägsta nivå på eget kapital ska vara 25 mkr innan eventuell återbetalning av överskjutande belopp
till medlemmarna blir aktuell, samt att de årligen ska fatta beslut om återbetalning av eget kapital.
Checkkrediten kommer därför att finnas kvar. Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013
som påverkat likviditeten och därmed har inget behov av lån uppstått.
Det överskott som genererats under de två senaste verksamhetsåren gör att den ekonomiska
ställningen är god.
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Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget
I budget för 2016 budgeterades ett nollresultat.
Utfall
Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att även 2016 skulle ha ett
högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca 50 000 fler uppdrag och resultatet blev
2,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. De största differenserna mellan budget och utfall
återfinns på raderna för förmedlingsintäkter och arvoden till uppdragstagare och härrör till det
ökade antalet beställningar som inkom under året. Utfall för personalkostnad ligger 2,9 mkr över
budgeterat belopp och beror främst på kostnader för timanställda, personalens
pensionsförsäkringsavgifter och sjuklön. Kostnader för köpta tjänster överskrider budgeten med
drygt 400 tkr där den största kostnaden är konsulttjänster i samband med arbetsmiljöutredningen
som pågått under året och upphandlingsstöd av extern partner i samband med ny upphandling av
verksamhetssystem Övriga kostnader under året ligger i nivå med budget.
Balanskrav utifrån årsresultat
2016 fanns inget balanskrav att återställa.
Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska
finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation till värdet av
nyttjade tjänster under året.
Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Not

1
2

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

3

Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Redovisat resultat

4
5

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

193 198
-190 564

176 915
-171 404

2 634

5 511

-248

-248

2 386

5 263

4
-46

24
-60

2 344

5 227
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Balanskravsavstämning
Belopp i tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

Budgetomslutning (tkr)
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader egen personal
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital
Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

2016

2015

2014

2 344

5 227

13 966

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

2 344

5 227

13 966

0
0

0
0

0
0

2 344
0

5 227
0

13 966
0

190 564
28 613
150 646
0
11 768

171 404
26 914
133 583
0
11 070

154 389
23 183
122 082
0
4 475

2 344
21 737

5 227
16 510

13 966
2 096

171%
42%

165%
40%

153%
36%
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

6

352
352

600
600

7
8

45 251
11 768
57 019

42 363
11 070
53 433

57 371

54 033

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

9
9
9

18 958
2 779
2 344
24 081

13 731
2 779
5 227
21 738

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

10

33 290
33 290

32 295
32 295

57 371

54 033

0
0

0
0

Summa eget kapital och skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

2 344
248

5 227
248

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

2 592

5 475

-2 888
994

-3 217
3 889

698

6 147

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0
0
0

0
448
448

698

6 595

11 070
11 768

4 475
11 070

Not

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Andelskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

11
12
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Noter
Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som
tolkuppdragen har utförts. Eftersom fakturering sker i efterskott uppskattas upplupna intäkter för
att hänföras till rätt period. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år.
Noter
Belopp i tkr

2016-01-01 2015-01-01
2016-12-31 2015-12-31

Noter
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summa

192 643
555
193 198

175 365
1 550
176 915

2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnad inkl direktion
Sociala avgifter personal inkl direktion
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

21 751
6 862
122 582
28 064
1 436
2 793
2 414
868
3 794
190 564

20 641
6 273
107 864
25 719
2 047
2 685
2 219
656
3 299
171 404

248
248

248
248

4
4

24
24

3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
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5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

13
33
46

28
31
60

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i
den period de hör hemma.
6 Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 241
-641

1 241
-393

-248
352

-248
600

Fordringar
7 Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

24 673
20 578
45 251

22 090
20 273
42 363

Kassa och bank
8 Bank
Summa

11 768
11 768

11 070
11 070

Allmänt eget kapital
9 Balanserat resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa

18 958
2 779
2 344
24 081

13 731
2 779
5 227
21 738

2 483
7 253
3 178
2
1 158
12 253
6 963
33 290

2 542
6 808
3 129
3
946
15 171
3 697
32 295

Kortfristiga skulder
10 Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa
En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31
december 2016.
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Andelskapital
11 Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet
invånare
Under 2015 har 22 nya medlemskommuner tillkommit
Summa

0

448

0

448

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2017-04-07

Aslan Akbas
Ordförande

Björn Thodenius
Vice ordförande
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§

Svar på motion om ålderstest av ensamkommande
Dnr 2016/507

Sammanfattning
Niclas Sunding (SD) lämnade den 1 september en motion om ålderstest av ensamkommande
till kommunfullmäktige. Ur ett barnsäkerhetsperspektiv yrkas att kommunfullmäktige ger
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda om det finns lagliga möjligheter att införa
ålderstest på ensamkommande flyktingbarn. Och, om det är möjligt, att kommunfullmäktige
beslutar att snarast möjligt införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn.
Förvaltningen bedömer att det saknas lagstöd för kommunen att utföra sådana tester, till
exempel medicinsk åldersbedömning, och anser att den rutin som finns mellan SKL och
Migrationsverket ska följas när kommunen gör bedömningen att ett anvisat
ensamkommande barn är 18 år eller äldre.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2017-04-25 från socialchef
Motion om ålderstest av ensamkommande

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte har lagstöd för att ålderstesta
ensamkommande barn genom medicinsk åldersbedömning, eller andra tester för att
fastställa ålder.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2017-04-25

Tjänsteskrivelse Svar på motion om ålderstest av
ensamkommande
Diarienummer 2016/507, löpnummer 1826/2017

Sammanfattning
Niclas Sunding (SD) har 2016-09-01 lämnat en motion om ålderstest av ensamkommande till
kommunfullmäktige. Ur ett barnsäkerhetsperspektiv yrkas att kommunfullmäktige ger
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda om det finns lagliga möjligheter att införa
ålderstest på ensamkommande flyktingbarn. Och, om det är möjligt, att kommunfullmäktige
beslutar att snarast möjligt införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn.
Förvaltningen bedömer att det saknas lagstöd för kommunen att utföra sådana tester, till
exempel medicinsk åldersbedömning, och anser att den rutin som finns mellan SKL och
Migrationsverket ska följas när kommunen gör bedömningen att ett anvisat
ensamkommande barn är 18 år eller äldre.

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte har lagstöd för att ålderstesta
ensamkommande barn genom medicinsk åldersbedömning, eller andra tester för att
fastställa ålder.

Ärendet
Niclas Sunding (SD) har 2016-09-01 lämnat en motion om ålderstest av ensamkommande till
kommunfullmäktige. Ur ett barnsäkerhetsperspektiv yrkas att kommunfullmäktige ger
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda om det finns lagliga möjligheter att införa
ålderstest på ensamkommande flyktingbarn. Och, om det är möjligt, att kommunfullmäktige
beslutar att snarast möjligt införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn.
Det är Migrationsverket som har ansvaret för mottagande av asylsökande. Är den
asylsökande ett ensamkommande barn anvisar Migrationsverket barnet till en kommun
enligt 3 § LMA1. Det blir då kommunens ansvar att ordna med boende, skola och fostran.
Kommunen kan inte överklaga Migrationsverkets anvisningsbeslut och kan heller inte neka
till att ta emot ett barn. När ett barn har anvisats till kommunen har barnet samma
rättigheter som alla andra barn bosatta i kommunen.
Åldersbedömningar
Regeringen har i sin lagrådsremiss Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, anfört att
utgångspunkten måste vara att varje myndighet som kommer i kontakt med
ensamkommande asylsökande barn självständigt har att ta ställning till en asylsökandes
ålder inom ramen för sin verksamhet och utifrån det regelverk som styr den. I praktiken har
dock Migrationsverkets beslut om ålder många gånger stor betydelse vid den
åldersbedömning som andra myndigheter ska göra vilken kan göra att deras beslut i
praktiken blir styrande för andra myndigheter. Det är också, enligt SKL, önskvärt om olika
myndigheter gör samma bedömning kring en persons ålder.

1

Lagen om mottagande av asylsökande m. fl.
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Kommunen
De professioner inom kommunen som kommer i kontakt med ensamkommande barn, till
exempel personal på HVB-hem, socialtjänst och personal inom skolan, ska göra en egen
åldersbedömning utifrån sin profession och verksamhet. Det finns inget stöd i
socialtjänstlagen om medicinska åldersbedömningar eller andra tester för att fastställa ålder.
Skulle en person vilja genomgå en medicinsk åldersbedömning får detta behandlas med en
individuell bedömning och behovsprövning. Dock är det näst intill omöjligt att utföra en
sådan, då kommunen inte har tillgång till några sådana utförare. I dagsläget är det endast
Rättsmedicinalverket som utför sådana bedömningar i asylärenden och de gör det endast på
begäran av Migrationsverket.
Socialtjänsten har dock möjlighet att, via nämnden, fatta beslut om lämplig boende för den
ensamkommande. Om bedömningen görs att individen klarar sig mer själv placeras han eller
hon i boendeformen ”stödboende” och inte på HVB där fler yngre, med mer behov av vård
och stöd, är placerade.
Migrationsverket
Det finns inga bestämmelser i utlänningslagen som reglerar hur en bedömning av en
asylsökandes ålders ska gå till. Däremot framgår det av utlänningsförordningen att
Migrationsverket, i samband med att ett ensamkommande barn ansöker om
uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande, ska informerar barnet om
möjligheten att genomgå en läkarundersökning för att fastställa hans eller hennes ålder. Som
det har fungerat fram till nu har den asylsökande fått information om möjligheten att med
hjälp av sin gode man/offentligt biträde ta kontakt med en klinik för att genomföra en
medicinsk åldersbedömning och lämna in resultatet till Migrationsverket.
Medicinsk åldersbedömning
Från mars 2017 har Rättsmedicinalverket i uppdrag från regeringen att utföra medicinska
åldersbedömningar på beställning från Migrationsverket. De utför endast dessa medicinska
åldersbedömningar i asylärenden på begäran av Migrationsverket, inga andra aktörer kan
använda sig av dem i detta syfte. För att Migrationsverket ska kunna beställa en medicinsk
åldersbedömning krävs att den asylsökande, via god man eller offentligt biträde, har gett sitt
samtycke till att genomgå en sådan.
Överenskommelse mellan SKL och Migrationsverket
Det finns en överenskommelse mellan SKL och Migrationsverket som beskriver hur ett
ärende ska hanteras när kommunen gör bedömningen att en person som anvisats till dem
som ensamkommande barn, egentligen är över 18 år. Kommunen ska då göra en utredning
och, efter en sekretessprövning, skicka denna till Migrationsverket. När Migrationsverket har
fått underlaget har de att ta ställning till om de ska ompröva sitt anvisningsbeslut. Beslutar
Migrationsverket att ompröva sitt anvisningsbeslut tar de över ansvaret för den asylsökande
som då anses vara vuxen. Kommunen, socialtjänsten, får då fatta ett beslut att upphäva de
insatser som personen har pågående.
Förvaltningens bedömning
Det finns inget lagstöd i socialtjänstlagen för medicinska åldersbedömningar, eller andra
tester för att fastställa ålder på ensamkommande barn. På en enskilds begäran skulle detta, i
teorin, kunna bli möjligt efter en individuell prövning. I praktiken är det dock inte
genomförbart. Migrationsverket har möjligheten att använda sig av medicinska
åldersbedömningar i asylärenden och Rättsmedicinalverket har i uppdrag att utföra dessa på
Migrationsverkets begäran. Förvaltningen anser att den rutin som finns framtagen mellan
SKL och Migrationsverket gällande omprövning av Migrationsverkets anvisningsbeslut ska
tillämpas i de fall där kommunen bedömer att ett anvisat ensamkommande barn är vuxen.
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Beslutsunderlag
1

Motion om ålderstest av ensamkommande

Beslut lämnas till
Socialchef

Magnus Andersson
Socialchef

Maria Winsten
Utredare
Sektor välfärd

Ulricehamn 2016-09-01

MOTION
Ålderstest av ensamkommande
De förekommer allt hetare diskussioner i media och bland allmänheten om
ensamkommande flyktingbarns ålder är den sanna åldern som dessa har angivit. Detta gäller
i huvudsak ensamkommande flyktingbarn av det manliga könet. Det är idag handläggare på
migrationsverket som uppskattar åldern på de ensamkommande flyktingbarnen med hjälp
av uppgifterna som den ensamkommande lämnat. Det finns dokumenterade fall där de så
kallada barnen haft en högre ålder än vad som angivits så de råder ingen tvekan om att falsk
ålder angivigt.
Det är fel att placera vuxna män på ett boende för ensamkommande barn. Dessa utgör en
risk i form av diverse övergrepp så som vi sett att ha förekommit i ett flertal fall runt om i
landet.
De kan inte med idag med 100% säkerhet fastställas att de inte bor några så kallade vuxna
barn som är över 18 år på våra HVB hem.

Med hänvisning till ovanstående och sett ur ett barnsäkerhetsperspektiv yrkar
Sverigedemokraterna.
ATT: Kommunfullmäktige beslutar att berörd nämnd/förvaltning får i uppdrag att skyndsamt
utreda om de finns laglig möjlighet att införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn.
ATT: Kommunfullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun snarast möjligt införa
ålderstester på ensamkommande flyktingbarn om utredningen visar att detta är möjligt.

Niclas Sunding
Sverigedemokraterna

