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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i 
Kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 29 maj 2017 
kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden. 
 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare, Bengt Sjöberg och Lars-Åke Bergman 
Dnr 3068  

3.  Redovisning om hur utvecklingsstipendiet 2015 används, Töreboda Motorklubb 
Dnr 2015-00078 805 

4.  Information om LSS-verksamheten, Ann-Christine Hermansson med medarbetare 
Dnr 7028  

5.  Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB, Ks § 145 
Dnr 2017-00124  

6.  Rutiner för expediering, uppföljning och återrapportering av kommunfullmäktiges 
beslut, Ks § 146 
Dnr 2016-00276  

7.  Besvarande av motion om förebyggande insatser för att bryta den negativa trenden av 
skadegörelse och oro i kommunen, Ks § 147 
Dnr 2016-00253  

8.  Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för direktionen i Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Ks § 148 
Dnr 2017-00101  

9.  Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för direktionen i Kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Ks § 149 
Dnr 2017-00131  

10.  Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för styrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg, Ks § 150 
Dnr 2017-00132  

11.  Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för direktionen i Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst, Ks § 151 
Dnr 2017-00176  



 

 

12.  Rapportering av inte verkställda beslut inom Vård och Omsorg, Ks § 165 
Dnr 2017-00154  

13.  Eventuella motioner 
Dnr 3533  

14.  Eventuella medborgarförslag 
Dnr 3070  

15.  Eventuella interpellationer 
Dnr 3532  

16.  Eventuella frågor 
Dnr 3075  

17.  Meddelanden 
Dnr 3534  

18.  Eventuella valärenden 
Dnr 2014-00154 113 

 

Göran Johansson 
ordförande 

Kristina Roslund Berg 
administrativ assistent 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506-
180 12 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se 

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och 
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut 
på kommunens hemsida www.toreboda.se. 

mailto:kommunen@toreboda.se


TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2016-10-12

Sida

320

Uu § 197 Dnr KS 2015/0078

Kommunstyrelsens Utvecklingsstipendiiim - stipendiat 2016

Utvecklingsutskottets beslut

Utvecklingsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan för-
slag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2009, § 117, att inrätta ett
utvecklingsstipendium.

Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra personer, företag, organisa-
tioner verksamma inom kommunen, som utfört eller utför insatser till
gagn för kommunens framtid och utveckling eller för att berika livet för
invånarna i kommunen. Stipendiet ska vara en stimulans för fortsatt ar-
bete.

Fyra förslag till stipendiater har lämnats in, FUBs ordförande Lars-Åke
Andersson, företaget Molander och Blom, Stefan West och gruppen
"Tillsammans för Töreboda".

Expedieras till;
Kommunstyrelsen

J $f4/:('
Utdragsbestyrkande



Utvecklingsstipendium 2016 



Töreboda kommuns 
utvecklingsstipendium 

 

Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra personer, företag, 
organisationer etc. verksamma inom kommunen, som utfört eller 
utför insatser till gagn för kommunens framtid och utveckling eller 
för att berika livet för invånarna i kommunen. Stipendiet ska vara en 
stimulans för fortsatt arbete. 



Inkomna förslag 

• FUB ordförande Lars-Åke Andersson 

• Företaget Molander och Blom 

• Stefan West, Granparken, Töreboda kommun 

• Föreningen Tillsammans för Töreboda 



Förslag utvecklingsenheten 

• Nätverket Hajstorp/Fredsberg, Skördefest i Hajstorp 

• Marika Bengtsson, Wentzels by Mimmi 

• Svenska Kyrkan, Språkcafé 

• Töreboda Golfklubb, 6200 greenfeegäster 

• Joakim Pettersson, segrare 2016 Franska öppna mästerskapen för 
amatörer i golf. 

• Töreboda Bordtennisklubb 



Tidigare stipendiater 

• 2009 Per Ottosson 

• 2010 Elisa Lindström 

• 2011 Vilja Crew 

• 2012 Johanna Welin 

• 2013 Asta Kask 

• 2014 Guldgruvan 

• 2015 Töreboda Motorklubb 

• 2016 



Ansökan till utvecklingsstipendium. 
  

Jag önskar föreslå gruppen “Tillsammans för Töreboda” som mottagare till Töreboda 
Kommuns utvecklingsstipendium 2016. 
  

Gruppen bildades för snart ett år sedan och har som mål och syfte: 
Att vara en träffpunkt för “nya och gamla” invånare att träffas o lära känna varandra. 
Alltså alla är välkomna, en del kommer ibland och en del lite oftare. 
  

Istället för att bara tro saker om varandra, så lär besökarna i stället känna varandra och 
ställer frågor o ger svar till varandra. 
Gruppen är partipolitisk och religiöst obunden grupp. 
  

Gruppen vill att alla oavsett hudfärg, religionsfrihet eller sexuell läggning ska känna sig 
välkomna och trygga i Töreboda och en viktig del för att nå dit är att lära känna varandra.  
 

Människor från andra länder lär sig känna oss, vår kultur i den mån det skiljer. Och vi lär 
känna dem och deras eventuella skillnader i syn på olika seder o vanor.  
Vi tillför dem vår syn på hur saker o ting kan fungera här och dom tillför deras erfarenheter 
hur det kan fungera i andra kulturer. 
  

Det känns oerhört viktigt nu när kommunen har många nyanlända (nya invånare) att dom 
känner sig välkomna och att integrationen går så smärtfritt som möjligt här i kommunen. 
Det finns här i kommunen som överallt på andra orter risker och krafter som verkar för 
(underblåser) både rasism och invandrarfientlighet, med allt vad det innebär, vilket oftast 
beror på okunskap, rykten o rädsla. 
  

Denna grupp är ett bra exempel på hur man kan motverka detta som om det får växa, skapar 
oro för alla Törebodas invånare.  
Samtidigt har vi roligt på vägen och blir ofta automatiskt en språkträning och knyter 
vänskapsband med varandra. 
 

Träffarna är en gång per vecka (söndagar kl. 16.00-18.00) och sker över en kopp kaffe eller 
te. 
Många gånger diskuterar gruppen fritt andra gånger kan det röra ett speciellt tema o kanske 
t.o.m. med en föredragshållare. 
  

Ett stipendium skulle ge gruppen ett erkännande och vara till hjälp med att marknadsföra 
gruppen bättre.  
Skulle även kanske komma till hjälp för att anordna eventuella aktiviteter eller 
föredragshållningar mm.  
  
  

Förslag från: 
Bo Gröndahl 
Östra Torggatan 10 
54530 Töreboda 
Tel: 0506-12486 
 



Från: Hossein Mostafa <syria171947@hotmail.com> 
Skickat: den 9 oktober 2016 22:07 
Till: Info Töreboda kommun 
Ämne: Föreslagna pristagare stipendiet 
 

Hej   

Mitt förslag är för Tillsammans för Töreboda.  

Ni kan kolla på deras sida på Facebook och ni kan förstår varför.  

Tack  

Hossein Mostafa  

 



Från: Felix Molander <femo0612@gymnasiumskovde.se> 
Skickat: den 7 oktober 2016 10:34 
Till: Info Töreboda kommun 
Ämne: UTVECKLINGSSTIPENDIUM 
 

UTVECKLINGSSTIPENDIUM! 
 
Jag skulle vilja nomminera företaget Molander och Blom för deras insatts inutti och utanpå fd 
Westerstrands ur fabrik!  
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Nominering till

Töreboda kommuns utvecklingsstipendium.

Jag vill nominera Stefan West i Töreboda till att mottaga årets stipendium!

Jag anser att han med sin otroliga förmåga, att med enkla medel se till att kommunen
?glänser? lite extra vid våra högtider som påsk och jul. En stor uppmuntran för fortsatt
utveckling av detta och gärna fler härliga ideer!

Jag och många fler vet vilket enormt bra jobb Stefan gör för kommunen och hans enorma
engagemang för att få oss i kommunen att trivas. Man blir så glad att se att det händer

något i kommunen ! Han är dessutom en bra inspiratör och det verkar som ?ingenting är
omöjligt? för honom i sitt arbete.

Jag som nominerar vill vara anonym för jag anser att det är personen som blir nominerad
som skall uppmärksammas, inte jag som nominerar.

Hoppas på tur med min nominering!



Från: Louise Borglin <louise.borglin@outlook.com> 
Skickat: den 5 oktober 2016 17:50 
Till: Info Töreboda kommun 
Ämne: Nominering  
 
 
Jag skulle vilja nominera fub:s ordförande Lars-Åke Andersson i Töreboda. Han har ett otroligt 
engagemang. 
Nominering till Förening är fub. Gör så mycket för våra funktionshindrade i Töreboda kommun. 
Skickat från min iPhone 



Från: 46727121236@mms.halebop.se 
Skickat: den 5 oktober 2016 15:02 
Till: Info Töreboda kommun 
 

  

Jag skulle vilja nominera fub:s ordförande Lars-Åke Andersson i Töreboda. Han har ett otroligt 

engagemang. 

Nominering till Förening är fub. Gör så mycket för våra funktionshindrade i Töreboda kommun. 
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-0 5-O 3

Sida

225

Ks § 145 Dnr KS 2017/0124

Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Töreboda kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB
för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavta-
let. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.

2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sammanfattning av ärendet

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 lös-
ningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemen-
samt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ung-
domsmottagning 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 re-
gioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten bred-
das 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 god-
känna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samt-
liga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sä5a 145 av
sina 150 aktier iInera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017
kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delä-
gare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bo-
lagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska före-
trädare - sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjäns-
temän.

X,(', Justerare
fö,- I Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-03

Sida

226

forts. Ks § 145

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsom-
rådet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom be-
tydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhälls-
byggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjäns-
ter 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 ioffentlig sektor.
Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja och
stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digi-
tala lösningar.

Beslutsunderlag

SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) erbjudande - förvärv av aktieri
Inera AB med bilaga Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut
samt bilagorna: Aktieöverlåtelseavtal, Anslutningsavtal, Aktieägaravtal,
Bolagsordning, Ägardirektiv och Årsredovisning 2015 för Inera AB
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 4 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 66

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI
Sammanträdesdatum

2017-04-12

Sida

93

Uu § 66 Dnr KS 2017/0124

Erbjudande om fi5rvärv av aktier i Inera AB

Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Töreboda kornmun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag
AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtel-
seavtalet. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.

2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och
att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsav-
tal.

Sammanfattning av ärendet

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 gemen-
samma 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 verksam-
heten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare an-
knytning 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 sä5a 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesda-
gen 16 mars 20 17 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

,=x(,?.i Å'
Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sida
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forts. Uu § 66

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bo-
lagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska fö-
reträdare - sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre
tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårds-
området, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom
betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och sam-
hällsbyggnad.

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 kom-
munen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offent-
lig sektor. Ett breddat ägande ligger också ilinje med SKL:s uppdrag att
främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveck-
ling genom digitala lösningar.

Beslutsunderlag

SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) erbjudande - förvärv av aktier i
Inera AB med bilaga Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut
samt bilagorna: Aktieöverlåtelseavtal, Anslutningsavtal, Aktieägaravtal,
Bolagsordning, Ägardirektiv och Årsredovisning 2015 för Inera AB
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 4 april 2017

Expedieras till;
Kommunstyrelsen

]= Å=-
Utdragsbestyrkande
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Per-Ola Hedberg, Kommunchef 
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Referens 
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 Kommunstyrelsen 

Förvärv av aktier i Inera AB  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

3. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.    

Bakgrund 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 16 mars blev SKL genom SKL Företag AB största ägare av Inera AB. Detta 
efter att samtliga landsting och regioner sålt merparten av sitt aktieinnehav 
(alla har kvar fem aktier vardera) till SKL Företag. Därefter erbjuds alla 
kommuner att köpa fem aktier vardera, till en kostnad av 42 500 kronor totalt. 
Därmed breddas ägandet till att omfatta kommuner, landsting, regioner och 
SKL. 

Verksamheten inom Inera har hittills varit inriktad på hälso- och sjukvård, men 
kommer alltså framöver även att omfatta verksamhetsområden som 
kommunerna ansvarar för. Genom att bli delägare kan vi som kommun 
använda tjänster hos Inera utan föregående upphandling. Vi kommer 
därigenom att kunna jobba gemensamt med utveckling av digitala tjänster, 
säkerhetslösningar, infrastruktur och förvaltning. 

Vid en extra bolagsstämma den 16 mars utsågs en ny styrelse för Inera. Häften 
av styrelsens ledamöter representerar kommunerna, hälften landsting och 
regioner.  

Som kommun och delägare kommer vi att kunna lämna idéer och önskemål om 
gemensamma digitala lösningar. Under 2017 kommer SKL och Inera att samla 
in behov av gemensamma digitala lösningar genom regionala konferenser och 
dialoger, för att sedan sammanställa inriktning och prioriterade insatser. Vi 
kommer också att använda Ineras ägarråd, SKL:s olika nätverk och 
samverkansplattformen Dela Digitalt (www.deladigitalt.se) för detta ändåmål.    

 



Töreboda kommun 
Datum 
2017-04-04 

 
KS 2017-00124 Sida 2 

 

 

Töreboda 2017-04-04 

 
 
Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 
 

Bilaga: 

A. Kommunens beslutsunderlag angående förvärv av aktier i Inera AB 

1. Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 

2. Anslutningsavtal, bilaga 2 

3. Aktieägaravtal, bilaga 3  

4. Bolagsordning, bilaga 4 

5. Ägardirektiv, bilaga 5 

6. Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

 

Beslutet ska skickas till: 

inera@skl.se. 

Ekonomichefen 

Kommunchefen 

IT-chefen 

Socialchefen 

Äldreomsorgschefen 
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LANDSTING OCH REGIONER
I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport  
2015



2

Innehåll
3  Inera i korthet 

4  Styrelseordförande och vd har ordet

6 Delaktiga patienter förändrar och förbättrar vården

8  Nationell patientöversikt

10  1177 Vårdguiden och UMO – i allmänhetens tjänst

12  Nu kan alla hålla koll på hur sjuka vi är

13  Lyckat byte av SITHS-certifikat

14 Ineras tjänster öppna för kommersiella företag

15  Vården i siffror

16  Nytt projekt för nöjdare kunder

17 Ineras kärnkompetens, styrning och ledning

18 Tjänster och projekt

22 Flerårsöversikt

24 Styrelse och ledningsgrupp

26 Revisionsberättelse
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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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Utvecklingen 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 hälso- 
och 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.

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 patient   översikt 
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. 

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. 

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. 

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.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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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.

Införande 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 DOME-
projektet 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 infor-
mation. 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 patien-
tens perspektiv.

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 

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 patien-
ten 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.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner 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 VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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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 syste-
met 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 bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. 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.

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 informa-
tion 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 möjlig-
heter 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 sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting 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!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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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.

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 möj-
ligheten 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. 

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 verksam-
heterna 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 diskus-
sionerna 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 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

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
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation 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-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen 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, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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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.

Under 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 telefoni plattformen, 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 

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 Vård - 
guiden 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 infor-
mation 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 förut-
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 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

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.
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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 känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. 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 platt f orm, 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 
införande strategi och modell för införande-
program 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 verk - 
samhetsutvecklare, 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).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
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 publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
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”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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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 
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.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, 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 tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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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. 

Konsekvensen – 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 organisa-
tioner 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 under lättade 
arbetet med utbytet.

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  

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!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills 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 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.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-
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_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen 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 vår-
den, 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 sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

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.
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Syfte 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 profes-
sionell 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.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

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. 

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
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner 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 opposi-
tionen. 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 förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (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.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
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.

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 vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

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 auto-
matiskt 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 händel-
serna 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 

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.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information 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 före   - 
trädare 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.

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 sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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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”.

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. 

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 relatio-
ner. 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.

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

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.

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.

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. 
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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 förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. 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 läke- 
 medel 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 rimlighets kontroller 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
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. 

Video- och distansmöten
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 genom föras 2016.

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.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters 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 elek-
tronisk 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.

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

Sjunet
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 verk-
samhetskritisk 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 kontexhan-
tering, 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.

Tjänsteplattform
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 tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

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

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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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, 
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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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    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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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. 
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3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

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 
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AKTIEÄGARAVTAL 
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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:  

 

[KOMMUN] 

 DATUM:  

 

__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 

 

mellan 

 

SKL Företag AB 

  

och 
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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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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. 



2(6) 
 

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).  
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reskrivs att handläggarna i tjänsteskrivelserna ska ange vilka som ska ta del
av beslutet, både inom och utanför förvaltningen, efter att beslut har tagits.
Denna information förs sedan över till protokollet. Kommunfullmäktiges sek-
reterare kompletterar dessa uppgifter med fler mottagare om det behövs. När
protokollet är justerat skickas hela protokollet till kommunstyrelsen och revi-
sorerna samt publiceras på Töreboda kommuns hemsida. Protokollsutdrag
skickas till dem som angetts i protokollet.

Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfull-
mäktiges beslut
* registratorn registrerar ärenden med verkställighetsbeslut med ett extra

sökord i diariet till exempel "Kf verkställighetsbeslut"
registratorn tar ut listor på kommunfullmäktigebeslut ur diariet två gånger
om året, till exempeli mars och september månader
kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka kommunfullmäktigebeslut
som inte verkställts inom lagstadgad eller angiven tid
listorna lämnas till kommunchefen

kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse
ärendet "Uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommun-
fullmäktiges beslut" tas upp på dagordningen till utvecklingsutskottets
sammanträden till exempel i aprii och oktober för att gå vidare till kom-
munfullmäktiges sammanträden i maj respektive november.

*

@

*

Justerare,-/ (.)?
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Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten "Gransk-
ning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut". Revisorernas sam-
lade bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern
kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Den sam-
lade bedömningen utgår från brister i dokumenterade rutiner avseende föl-
jande;

expediering av kommunfullmäktiges beslut,
om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker
inom lagstadgad tid,
att kommunfullmäktiges beslut fö5ts upp och verkställigheten återrap-
porteras.

*

Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2017 bland annat att uppdra åt
kommunledningskontoret att;
* Ta fram förslag på dokurnenterade rutiner för expediering av kommunfull-

mäktiges beslut.
Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrappor-
tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att rapport ska lämnas
till kommunfullmäktige om kommunstyrelsens beslut om åtgärder för för-
bättrade rutiner avseende verkställigheten av fullmäktiges beslut.

Kommunchef Per-Ola Hedberg och kommunsekreterare Mariana Franken
lämnar i tjänsteskrivelse den 22 mars 2017 följande förslag till rutiner för ex-
pediering av kommunfullmäktiges beslut och uppföljning och återrapporte-
ring av verkställandet av fullmäktiges beslut.

Kommunchefen och kommunsekreteraren föreslår följande rutiner;
Rutin för expediering av kommunfullmäktiges beslut
I Töreboda kommuns kommande handbok för ärendeprocessen för kommun-
styrelsen, nämnder och utskott föreslår kommunledningskontoret att det fö-
reskrivs att handläggarna i tjänsteskrivelserna ska ange vilka som ska ta del
av beslutet, både inom och utanför förvaltningen, efter att beslut har tagits.
Denna information förs sedan över till protokollet. Kommunfullmäktiges sek-
reterare kompletterar dessa uppgifter med fler mottagare om det behövs. När
protokollet är justerat skickas hela protokollet till kommunstyrelsen och revi-
sorerna samt publiceras på Töreboda kommuns hemsida. Protokollsutdrag
skickas till dem som angetts i protokollet.

?;:- /'Justerare Utdragsbestyrkande
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Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfull-
mäktiges beslut
Revisorerna skriver att "Här kan med fördel ses till de rutiner som idag finns
framtagna rörande ej färdigberedda motioner och medborgarförslag i kom-
munen".

Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motioner och medborgarförslag be-
redas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäk-
tige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgar-
förslaget från vidare handläggning.

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges "Kommunstyrelsen ska två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovis-
ningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden iapril och okto-
ber."

Kommunledningskontoret har ingen dokumenterad rutin för detta. Det kom-
munkansliet gör är följande;
ii registratorn tar ut listor på ej avslutade motioner och medborgarförslag ur

diariet i februari och augusti månader och kollar att det inte finns några
avslutade motioner och medborgarförslag kvar på listan,
kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka motioner och medborgar-
förslag som blir äldre än ett år vid fullmäktiges sammanträden i april re-
spektive oktober,
listorna lämnas till kommunchefen,
kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse,
ärendet "Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag" tas
upp på dagordningen till utvecklingsutskottets sammanträden i mars och
september för att gå vidare till kommunfullmäktiges sammanträden i april
respektive oktober.

*

*

*

*

Detta förutsätter att motioner och medborgarförslag avslutas när de har be-
handlats färdigt i fullmäktige (och att eventuella nya uppdrag med anledning
av en besvarad motion får ett nytt diarienummer).

Om man ska kunna återsöka kommunfullmäktiges beslut i diariet (vilket är
gemensamt för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige) och få fram listor
för att återrapportera om och hur besluten verkställts erfordras en särskild
rutin eller sökord vid registreringen (som fungerar lika bra som motion för
motioner och medborgarförslag för medborgarförslag).

7å Justerare
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Om man ska ha en likartad rutin som för motioner och medborgarförslag be-
höver också kommunfullmäktige bestämma vid vilka sammanträden fullmäk-
tige vill fö5a upp besluten och få verkställigheten återrapporterad.

Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfull-
mäktiges beslut
* registratorn registrerar ärenden med verkställighetsbeslut med ett extra

sökord i diariet till exempel "Kf verkställighetsbeslut"
registratorn tar ut listor på kommunfullmäktigebeslut ur diariet två gånger
om året, till exempeli mars och september månader
kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka kommunfullmäktigebeslut
som inte verkställts inom lagstadgad eller angiven tid
listorna lämnas till kommunchefen

kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse
ärendet "Uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommun-
fullmäktiges beslut" tas upp på dagordningen till utvecklingsutskottets
sammanträden till exempeli april och oktober för att gå vidare till kom-
munfullmäktiges sammanträden i maj respektive novernber.

@

*

*

*

*

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 48
Kommunchef Per-Ola Hedbergs och kommunsekreterare Mariana Frankens
tjänsteskrivelse den 22 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 67

Expedieras till;
Kommunfu}?mäktige
Kommunchefen

Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Personalsekreterare J. Wikström

.a l; Justerare
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Rutiner för expediering, uppföljning och återrapportering av kom-
munfiillmäktiges beslut

Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till rutiner för expediering,
uppföljning och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten
"Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut". Reviso-
rernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en till-
räcklig intern kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut. Den samlade bedömningen utgår från brister i dokumenterade ruti-
ner avseende följande;
* expediering av kommunfullmäktiges beslut,

om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker
inom lagstadgad tid,
att kommunfullmäktiges beslut fö5ts upp och verkställigheten återrap-
porteras.

@

Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2017 bland annat att uppdra
åt kommunledningskontoret att;
* Ta fram förslag p,å dokumenterade rutiner för expediering av kommun-

fullmäktiges beslut.
ii Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppfö5ning och återrap-

portering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.*

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att rapport ska läm-
nas till kommunfullmäktige om kommunstyrelsens beslut om åtgärder för
förbättrade rutiner avseende verkställigheten av fullmäktiges beslut.

[: Å(,
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Kommunchef Per-Ola Hedberg och kommunsekreterare Mariana Franken
lämnar i tjänsteskrivelse den 22 mars 2017 följande förslag till rutiner för
expediering av kommunfullmäktiges beslut och uppfö5ning och återrap-
portering av verkställandet av fullmäktiges beslut.

Kommunchefen och kommunsekreteraren föreslår fö5ande rutiner;
Rutin för expediering av kommunfullmäktiges beslut
I Töreboda kommuns kommande handbok för ärendeprocessen för kom-
munstyrelsen, nämnder och utskott föreslår kommunledningskontoret att
det föreskrivs att handläggarna i tjänsteskrivelserna ska ange vilka som
ska ta del av beslutet, både inom och utanför förvaltningen, efter att beslut
har tagits. Denna information förs sedan över till protokollet. Kommunfull-
mäktiges sekreterare kompletterar dessa uppgifter med fler mottagare om
det behövs.

När protokollet är justerat skickas hela protokollet till kommunstyrelsen
och revisorerna samt publiceras på Töreboda kommuns hemsida. Proto-
kollsutdrag skickas till dem som angetts i protokollet.

Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfull-
mäktiges beslut
Revisorerna skriver att "Här kan med fördel ses till de rutiner som idag
finns framtagna rörande ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
i kommunen".

Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motioner och medborgarförslag
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motion-
en eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas
inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen an-
mälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva mo-
tionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges "Kommunstyrelsen ska två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovis-
ningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och okto-
ber."

Kommunledningskontoret har ingen dokumenterad rutin för detta. Det
kommunkansliet gör är följande;
* registratorn tar ut listor på ej avsIutade motioner och medborgarförslag

ur diariet i februari och augusti månader och kollar att det inte finns
några avslutade motioner och medborgarförslag kvar på listan,

[sa i<
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*

*

kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka motioner och medborg-
arförslag som blir äldre än ett år vid fullmäktiges sammanträden i april
respektive oktober,
listorna lämnas till kommunchefen,

kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse,
ärendet "Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag"
tas upp på dagordningen till utvecklingsutskottets sammanträden i
mars och september för att gå vidare till kommunfullmäktiges samman-
träden i april respektive oktober.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 48
Kommunchef Per-Ola Hedbergs och kommunsekreterare Mariana
Frankfös tjänsteskrivelse den 22 mars 2017

Expedieras till;
Kommunstyrelsen

'Å Utdragsbestyrkande
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 Kommunstyrelsen 

Förslag till rutiner för expediering av kommunfullmäktiges be-
slut och uppföljning och återrapportering av verkställandet av 
fullmäktiges beslut 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till rutiner för expediering av 
kommunfullmäktiges beslut och för uppföljning och återrapportering av verk-
ställandet av fullmäktiges beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten ”Gransk-
ning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut”. Revisorernas sam-
lade bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Den sam-
lade bedömningen utgår från brister i dokumenterade rutiner avseende föl-
jande; 
• expediering av kommunfullmäktiges beslut, 
• om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker inom 

lagstadgad tid, 
• att kommunfullmäktiges beslut följts upp och verkställigheten återrappor-

teras. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2017 att uppdra åt kommunled-
ningskontoret att; 
• Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommun-

fullmäktiges beslut. 
• Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrappor-

tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. 
• Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att rapport ska lämnas till 
kommunfullmäktige om kommunstyrelsens beslut om åtgärder för förbättrade 
rutiner avseende verkställigheten av fullmäktiges beslut. 
 
Kommunledningskontoret föreslår följande rutiner; 
 
Rutin för expediering av kommunfullmäktiges beslut 

 
I Töreboda kommuns kommande handbok för ärendeprocessen för kommun-
styrelsen, nämnder och utskott föreslår kommunledningskontoret att det före-
skrivs att handläggarna i tjänsteskrivelserna ska ange vilka som ska ta del av 
beslutet, både inom och utanför förvaltningen, efter att beslut har tagits. Denna 
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information förs sedan över till protokollet. Kommunfullmäktiges sekreterare 
kompletterar dessa uppgifter med fler mottagare om det behövs. 

När protokollet är justerat skickas hela protokollet till kommunstyrelsen och 
revisorerna samt publiceras på Töreboda kommuns hemsida. Protokollsutdrag 
skickas till dem som angetts i protokollet. 
 
Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfull-
mäktiges beslut 

 
Revisorerna skriver att ”Här kan med fördel ses till de rutiner som idag finns 
framtagna rörande ej färdigberedda motioner och medborgarförslag i kommu-
nen”. 

Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motioner och medborgarförslag be-
redas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna 
tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäk-
tige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgar-
förslaget från vidare handläggning. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges ”Kommunstyrelsen ska två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.” 

Kommunledningskontoret har ingen dokumenterad rutin för detta. Det 
kommunkansliet gör är följande; 
• registratorn tar ut listor på ej avslutade motioner och medborgarförslag ur 

diariet i februari och augusti månader och kollar att det inte finns några av-
slutade motioner och medborgarförslag kvar på listan, 

• kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka motioner och medborgar-
förslag som blir äldre än ett år vid fullmäktiges sammanträden i april re-
spektive oktober, 

• listorna lämnas till kommunchefen, 
• kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse, 
• ärendet ”Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag” tas 

upp på dagordningen till utvecklingsutskottets sammanträden i mars och 
september för att gå vidare till kommunfullmäktiges sammanträden i april 
respektive oktober. 

 
Detta förutsätter att motioner och medborgarförslag avslutas när de har be-
handlats färdigt i fullmäktige (och att eventuella nya uppdrag med anledning 
av en besvarad motion får ett nytt diarienummer). 

Om man ska kunna återsöka kommunfullmäktiges beslut i diariet (vilket är 
gemensamt för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige) och få fram listor 
för att återrapportera om och hur besluten verkställts erfordras en särskild 
rutin eller sökord vid registreringen (som fungerar lika bra som motion för 
motioner och medborgarförslag för medborgarförslag). 

Om man ska ha en likartad rutin som för motioner och medborgarförslag be-
höver också kommunfullmäktige bestämma vid vilka sammanträden 
fullmäktige vill följa upp besluten och få verkställigheten återrapporterad. 

Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfull-
mäktiges beslut 
• registratorn registrerar ärenden med verkställighetsbeslut med ett extra 

sökord i diariet till exempel ”Kf verkställighetsbeslut” 
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• registratorn tar ut listor på kommunfullmäktigebeslut ur diariet två gånger 
om året, till exempel i mars och september månader 

• kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka kommunfullmäktigebeslut 
som inte verkställts inom lagstadgad eller angiven tid 

• listorna lämnas till kommunchefen 
• kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse 
• ärendet ”Uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommun-

fullmäktiges beslut” tas upp på dagordningen till utvecklingsutskottets 
sammanträden till exempel i april och oktober för att gå vidare till kom-
munfullmäktiges sammanträden i maj respektive november. 

 
 
 
Töreboda 2017-03-22 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

Mariana Frankén 
kommunsekreterare 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Kommunsekreterarna 
Administrativ assistent K. Roslund Berg 
 



TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-0 2-2 7

Sida

28

Kf§l9 Dnr KS 2016/0276

Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av fullmäktiges
beslut

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige lägger svaret på revisionsrapporten till handling-
arna.

2. Rapport lämnas till kommunfullmäktige om kommunstyrelsens beslut
om åtgärder för förbättrade rutiner avseende verkställigheten av full-
mäktiges beslut.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten "Gransk-
ning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut". Revisorernas sam-
lade bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern
kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Den sam-
lade bedömningen utgår från brister i dokumenterade rutiner avseende föl-
jande;
* expediering av kommunfullmäktiges beslut

om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker
inom lagstadgad tid
att kommunfullmäktiges beslut följts upp och verkställigheten återrap-
porteras

*

*

Revisorerna förväntade sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer
till påpekandena och med förslag till åtgärder senast den 31 januari 2017.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 229
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 2 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 15
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 48

Justerare
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Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta fö5ande;
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret fö5ande upp-
drag:
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfull-

mäktiges beslut.
ö Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppfö5ning och återrappor-

tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
* Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige lägger svaret på revisionsrapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt kommunledningskontoret
att;

* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfull-
mäktiges beslut.

* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrappor-
tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.

* Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hans Thorsell (S): Rapport lämnas till kommunfullmäktige om kommunsty-
relsens beslut om åtgärder för förbättrade rutiner avseende verkställigheten
av fullmäktiges beslut.

Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Hans Thorsells
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Expedieras till;
Kommunstyrelsen
Kommunchefen

Sekreteraren
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Ks § 48 Dnr KS 2016/0276

Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av fullmäktiges
beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger svaret på revisionsrapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att;
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfull-

mäktiges beslut.
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrappor-

tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
* Förslagen ska behandlas ikommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten "Gransk-
ning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut". Revisorernas sam-
lade bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern
kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Den sam-
lade bedömningen utgår från brister i dokumenterade rutiner avseende föl-
jande;
* expediering av kommunfullmäktiges beslut

om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker
inom lagstadgad tid
att kommunfullmäktiges beslut fö5ts upp och verkställigheten återrap-
porteras

*

*

Revisorerna förväntar sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer
till påpekandena och med förslag till åtgärder senast den 31 januari 2017.

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 fö5ande;
* Utvecklingsutskottet meddelar revisorerna att svar kan lämnas först efter

kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari.
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*

*

Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunchefen att lämna förslag på svar
till revisorerna till utvecklingsutskottets Beredningssammanträde den 3
januari 2017.

Redovisningen av svaret på rapporten överlämnas till kommunfullmäk-
tige.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 229
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 2 januari 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 15

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta följande;
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret följande upp-
drag:

* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfull-
mäktiges beslut.
Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrappor-
tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

*

*

Expedieras till;
Reyisorerna

Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Sekreteraren
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Ks § 147 Dnr KS 2016/0253

Besvarande av motion om förebyggande insatser för att bryta den
negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med de åtgärder som vidta-
gits.

Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om förebyggande insat-
ser för att bryta den negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen,
bilaga.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar;
* att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som fältassistenter för att

möta upp ungdomarna mer aktivti de mi5öer de vistas i, även på fritiden,
att undersöka tillsammans med högstadiet om man kan starta upp "far-
sor och morsor på stan,"
att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och
gymnasiet, där de får vara med och ge sin syn på hur man ska vända tren-
den och vad de tycker behövs i vår kommun för ungdomar.

*

@

Socialchefens och barn- och utbildningschefen skriver att enligt fullmäktiges
besluti november 2016 har redan medel bevi5ats till två fältassistenter med
uppstart under 2017. Anställningsintervjuer har skett under februari och två
fältassistenter har anställts med start den 1 april 2017. Dessa har i uppdrag
att skapa en ny samverkan mellan skola, socialtjänst och lokalsamhället för
att möta barn som befinner sig i riskzonen för utanförskap och missbruk. Till-
sammans i ett multiprofessionellt team och med nya samverkanssätt ska de
göra skillnad för det enskilda barnet. Det barn som behöver hjälp ska tidigt
och snabbt få det.

Syftet är att;
- Minska andelen barn som far illa eller hamnar i utanförskap

Minska andelen barn som börjar att missbruka alkohol, narkotika eller
tobak

, .aJusterare Utdragsbestyrkande
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Motverka mobbning på skolorna
Motverka skadegörelse
Förbättra Töreboda kommuns drogförebyggande arbete riktat mot barn
Öka vuxennärvaron på barns arenor, sociala medier, möta barn på skolor,
fritidsgård, i centrum, på ungdomsdiscon och så vidare
Tidigt fånga upp/känna av tendenser för att kunna påverka i rätt riktning
Skapa nätverk med ungdomspolis, fritidsgård, ungdomsmottagning, före-
ningar med flera och engagera civilsamhället i ökad vuxennärvaro
Samarbeta med föräldrar kring deras barn
Träffa barn enskilt eller i grupp
Erbjuda praktisk hjälp, information, råd och stöd både till barn och deras
föräldrar.

Barn som befinner sig i riskzon behöver tidigt stöd och barnets behov ska stå
i fokus. Det finns ofta redan insatser kring dessa barn både iskolan och på
socialtjänsten. För att möta de barn som finns i riskzon förutsätts en ny sam-
verkan där skola och socialtjänst drar nytta av varandras skilda kompetenser
och ser till hela situationen för det enskilda barnet. Skolans elevhälsoteam,
socialtjänstens myndighetsutövning, socialtjänstens elev/familjestödjare och
fami5ecentralen arbetar tillsammans i ett multiprofessionellt team för barns
bästa. Genom att samordna en del av de resurser från skola och socialtjänst
som redan finns samt anställa två fältassistenter som rör sigi barns olika mil-
jöer vill socialchefen och barn- och utbildningschefen skapa ett team. Teamet
kommer att arbeta både dag- och kvällstid och vissa helger. Teamet har ett
delat ledarskap mellan socialchefen och barn- och utbildningschefen, detta
för att ta utgångspunkt ur båda professionerna utan att fastna i regelverk el-
ler stuprör.

Dessa fältassistenter har även ett uppdrag att undersöka möjligheter till sam-
verkan med lokalsamhället. Det skulle bland annat kunna vara "farsor och
morsor" på stan om de kommer fram till att detta är ett behov i kommunen.

Fältassistenterna kommer även i dialog med ungdomarna att ta fram vilka
behov som finns i kommunen för ungdomar. En förfrågan har dessutom re-
dan gått ut till ungdomar i kommunens högstadium avseende vad de skulle
vi5a ha på fritidsgården för att besöka den oftare.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 89
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 216
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Sociaichefens och barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 20 mars
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 68

Socialchefen och barn- och utbildningschefen föreslår kommunfullmäktige
besluta att motionen anses med genomförda åtgärder besvarad.

Bilaga Ks § 147/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

/,- Justerare I Utdragsbestyrkande
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Motion om att ta fram förebyggande åtgärder för att bryta den negati'
skadegörelse och oro i vår kommun 'r'l !'l., "jf.'i.l'C)I- 2 a6o
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uFlera vuxna har efter sommarens skadegöretser/buskörningar/oro /stöldÅr'i;'9kt fråJ:
som skulle kunna göras i förebyggande syfte. Flera åtgärder kan säkert tas fram om
ungdomar och föräldrar, skolpersonaf och övriga kan få komma tili tals.

i

X

Med bakgrund av ovanstående föreslås att KommunfuHmäktige beslutar

att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som fältassistenter för att möta upp
ungdomarna mer aktivt i de miljöer de vistas i, även på fritiden

att undersöka tillsammans med högstadiet om man kan starta upp" farsor och
morsor på Stan ?

att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och gymnasiet . Där
de får vara med och ge sin syn på hur man skall vända trenden och vad de tycker
behövs i vår kommun för ungdomar.

Töreboda 2016-09-26
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Socialdemokraterna
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Besvarande av motion om förebyggande insatser för att bryta
den negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen

Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med de åtgärder som vidta-
gits.

Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om förebyggande in-
satser för att bryta den negativa trenden av skadegörelse och oro i kom-
munen, bilaga.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar;
* att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som fältassistenter för

att möta upp ungdomarna mer aktivt i de miljöer de vistas i, även på
fritiden,

att undersöka tillsammans med högstadiet om man kan starta upp
"farsor och morsor på stan,"
att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och
gymnasiet, där de får vara med och ge sin syn på hur man ska vända
trenden och vad de tycker behövs i vår kommun för ungdomar.

*

*

Socialchefens och barn- och utbildningschefen skriver att enligt fullmäkti-
ges beslut i november 2016 har redan medel beviljats till två fältassisten-
ter med uppstart under 2017. Anställningsintervjuer har skett under feb-
ruari och två fältassistenter har anställts med start den 1 april20l7. Dessa
har i uppdrag att skapa en ny samverkan mellan skola, socialtjänst och lo-
kalsamhället för att möta barn som befinner sig i riskzonen för utanför-
skap och missbruk. Tillsammans i ett multiprofessionellt team och med
nya samverkanssätt ska de göra skillnad för det enskilda barnet. Det barn
som behöver hjälp ska tidigt och snabbt få det.

Syftet är att;
- Minska andelen barn som far illa eller hamnar i u(:anförskap
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Minska andelen barn som börjar att missbruka alkohol, narkotika eller
tobak

Motverka mobbning på skolorna
Motverka skadegörelse
Förbättra Töreboda kommuns drogförebyggande arbete riktat mot
barn

Öka vuxennärvaron på barns arenor, sociala medier, möta barn på sko-
Ior, fritidsgård, i centrum, på ungdomsdiscon och så vidare
Tidigt fånga upp /känna av tendenser för att kunna påverka i rätt rikt-
ning
Skapa nätverk med ungdomspolis, fritidsgård, ungdomsmottagning, för-
eningar med flera och engagera civilsamhälleti ökad vuxennärvaro
Samarbeta med föräldrar kring deras barn
Träffa barn enskilt eller i grupp
Erbjuda praktisk hjälp, information, råd och stöd både till barn och de-
ras föräldrar.

Barn som befinner sig i riskzon behöver tidigt stöd och barnets behov ska
stå i fokus. Det finns ofta redan insatser kring dessa barn både i skolan och
på socialtjänsten. För att möta de barn som finns i riskzon förutsätts en ny
samverkan där skola och socialtjänst drar nytta av varandras skilda kom-
petenser och ser till hela situationen för det enskilda barnet. Skolans elev-
hälsoteam, socialtjänstens myndighetsutövning, socialtjänstens elev/fa-
mi5estödjare och familjecentralen arbetar tillsammans i ett multiprofes-
sionellt team för barns bästa. Genom att samordna en del av de resurser
från skola och socialtjänst som redan finns samt anställa hå fältassistenter
som rör sig i barns olika mi5öer vill socialchefen och barn- och utbild-
ningschefen skapa ett team. Teamet kornmer att arbeta både dag- och
kvällstid och vissa helger. Teamet har ett delat ledarskap mellan socialche-
fen och barn- och utbildningschefen, detta för att ta utgångspunkt ur båda
professionerna utan att fastna i regelverk eller stuprör.

pessa fältassistenter har även ett uppdrag att undersöka möjligheter till
samverkan med lokalsamhället. Det skulle bland annat kunna vara "farsor
och morsor" på stan qm de kommer fram till att detta är ett behov i kom-
munen.

Fältassistenterna kommer även i diaiog med ungdomarna att ta fram vilka
behov som finns i kommunen för ungdomar. En förfrågan har dessutom
redan gått ut till ungdomar i kommunens högstadium avseende vad de
skulle vi5a ha på fritidsgården för att besöka den oftare.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 89
Utveckiingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 216
Socialchefens och barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 20
mars 2017

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2017 att remittera mo-
tionen till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den
24 februari 2017.

Socialchefen och barn- och utbildningschefen föreslår kommunfullmäktige
besluta att motionen anses med genomförda åtgärder besvarad.

Bilaga Uu § 68/17

Expedieras till;
Kommunstyrelsen

i?'j ? A
Utdragsbestyrkande
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Motion om att ta fram förebyggande åtgärder för att bryta den negati'
skadegörelse och oro i vår kommun 7'" n '- F-'!'.- 2 3

ö i, KOM>AUN

uFlera vuxna har efter sommarens skadegöreiser/buskörningar/oro /stölc!r"i;kt frå@o siad
som skulle kunna göras i förebyggande syfte. Flera åtgärder kan säkert tas fram om
ungdomar och föräldrar, skolpersonal och övriga kan få komma till tals.

1

Med bakgrund av ovanstående föres)ås att Kommunfullrnäktige besiutar

att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som fältassistenter för att möta upp
ungdomarna mer aktivt i de miljöer de vistas i, även på fritiden

att undersöka tillsammans med högstadiet om man kan starta upp" farsor och
morsor på stan "

att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och gymnasiet . Där
de får vara med och ge sin syn på hur man skall vända trenden och vad de tycker
behövs i vår kommun för ungdomar.

Töreboda 2016-09-26

attm-14='y[va åqal:rit:»y
Socialdemokraterna
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TÖREBODA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare, titel Dnr: KS 2016/0253 
Telefon Datum 2017-03-20 
 

 
Postadress Telefon Fax E-post Postgiro  
Box 83 0506-180 00 Växel 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 – 6 
545 22 Töreboda 

 
   
 Kommunfullmäktige 
 
 
 

Svar på motion om förebyggande insatser för att bryta den 
negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen. 
 
 

Förslag till beslut 

Motionen anses med genomförda åtgärder besvarad. 

Bakgrund 

Det inkom en motion från Ann-Charlotte Karlsson (S) om förebyggande insatser 
för att bryta den negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen.  
I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar: 

 Att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som fältassistenter för att 
möta upp ungdomar mer aktivt i de miljöer de vistas i, även på fritiden, 

 Att undersöka tillsammans med högstadiet om man kan starts upp ”farsor 
och morsor på stan”, 

 Att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och 
gymnasiet, där de får vara med och ge sin syn på hur man ska vända 
trenden och vad de tycker behövs i vår kommun. 

Undertecknade fick i uppdrag att svara på motionen. 
 

Ärendet 

Enligt fullmäktiges beslut i november 2016 har redan medel beviljats till två 
fältassistenter med uppstart under 2017. Anställningsintervjuer har skett under 
februari och två fältassistenter har anställts med start 2017-04-01. Dessa har i 
uppdrag att skapa en ny samverkan mellan skola, socialtjänst och lokal samhället 
för att möta barn som befinner sig i riskzonen för utanförskap och missbruk.  
Tillsammans i ett multiprofessionellt team och med nya samverkanssätt göra 
skillnad för det enskilda barnet. Det barn som behöver hjälp skall tidigt och 
snabbt få det.  
 
Syfte 

- Minska andelen barn som far illa eller hamnar i utanförskap 
- Minska andelen barn som börjar att missbruka alkohol, narkotika eller 

tobak 
- Motverka mobbning på skolorna 
- Motverka skadegörelse 



TÖREBODA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare, titel Dnr: KS 2016/0253 
Telefon Datum 2017-03-20 
 

 
Postadress Telefon Fax E-post Postgiro  
Box 83 0506-180 00 Växel 0506-180 21 kommunen@toreboda.se 12 09 00 – 6 
545 22 Töreboda 

- Förbättra Töreboda kommuns drogförebyggande arbete riktat mot barn 
- Öka vuxennärvaron på barns arenor, social medier, möta barn på skolor, 

fritidsgård, i centrum, på ungdomsdiscon osv 
- Tidigt fånga upp/känna av tendenser för att kunna påverka i rätt riktning 
- Skapa nätverk med ungdomspolis, fritidsgård, ungdomsmottagning, 

föreningar m.fl. och engagera civilsamhället i ökad vuxennärvaro 
- Samarbeta med föräldrar kring deras barn 
- Träffa barn enskilt eller i grupp 
- Erbjuda praktisk hjälp, information, råd och stöd både till barn och deras 

föräldrar.   

Beskrivning 
Barn som befinner sig i riskzon behöver tidigt stöd och barnets behov ska stå i 
fokus. Det finns ofta redan insatser kring dessa barn både i skolan och på 
socialtjänsten. För att möta de barn som finns i riskzon förutsätts en ny 
samverkan där skola och socialtjänst drar nytta av varandras skilda kompetenser 
och ser till hela situationen för det enskilda barnet.  
Skolans elevhälsoteam, socialtjänstens myndighetsutövning, socialtjänstens 
elev/familjestödjare och familjecentralen arbetar tillsammans i ett 
multiprofessionellt team för barns bästa.  
Genom att samordna en del av de resurser från skola och socialtjänst som redan 
finns samt anställa 2 fältassistent som rör sig i barns olika miljöer vill vi skapa ett 
team. Teamet kommer arbeta både dag- och kvällstid och vissa helger.  
Teamet har ett delat ledarskap mellan undertecknade detta för att ta 
utgångspunkt ur båda professionerna utan att fastna i regelverk eller stuprör. 
 
Dessa fältassistenter har även ett uppdrag att undersöka möjligheter till 
samverkan med lokalsamhället. Det skulle bl. a kunna vara ”farsor och morsor” 
på stan om de kommer fram till att detta är ett behov i kommunen.  
 
Fältassistenterna kommer även i dialog med ungdomarna att ta fram vilka behov 
som finns i kommunen för våra ungdomar. 
En förfrågan har dessutom redan gått ut till ungdomar i kommunens högstadium 
avseende vad de skulle vilja ha på fritidsgården för att besöka den oftare. 
 
 
Töreboda som ovan 
 
 
 
Sandra Säljö Marita Friborg 
Socialchef Barn och utbildningschef
  
 
 
 
 



Motion om att ta fram  förebyggande åtgärder för att bryta den negativa trenden av 

skadegörelse och oro i vår kommun 

 

Flera vuxna har efter sommarens skadegörelser/buskörningar/oro /stölder väckt frågan vad 

som skulle kunna göras i förebyggande syfte. Flera åtgärder kan säkert tas fram om 

ungdomar och föräldrar, skolpersonal och övriga kan få komma till tals.  

 

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås att Kommunfullmäktige beslutar 

- att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som  fältassistenter för att möta upp  

ungdomarna mer aktivt i de miljöer de vistas i, även på fritiden 

 

- att undersöka tillsammans med högstadiet om man kan starta upp” farsor och 

morsor på stan ” 

 

- att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och gymnasiet . Där 

de får vara med och ge sin syn på hur man skall vända trenden och vad de tycker 

behövs i vår kommun för ungdomar. 

 

 

 

Töreboda  2016-09-26 

 

Anne-Charlotte Karlsson  Socialdemokraterna 
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Ks § 148 Dnr KS 2017/0101

Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för direktionen i
Kommunalförbundpt Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. Kom-
munfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisionsberät-
telsen.

2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt årsre-
dovisning 2016, revisionsberättelse och granskningsrapport för behandling
av frågan om ansvarsfrihet för Direktionen i kommunens fullmäktigeförsam-
ling. Förbundsdirektören skriver att årsbokslutet godkändes vid direktionens
sammanträde den 23 februari 2017. Revisorernas berättelse redovisas i dir-

ektionen vid sammanträdet den 23 mars 2017.

Kommunfullmäktige har enligt Korrimunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år för Kommunalför-
bundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Fullmäktige ska lämna en moti-
vering till beslutet.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning för räkenskapsåret 2016
Direktionens protokoll den 23 februari 2017, § 17
Revisionsberättelse för år 2016 den 28 februari 2017

Certifierad kommunal revisors granskningsrapport för år 2016 den 27 febru-
ari 2017

Förbundsdirektör Rickard Johanssons skrivelse den 7 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 69

.,: a? ( )Justerare
X S ?' Utdragsbestyrkande
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Jäv

På grund av jäv deltog inte Mikael Faleke (M), Lars-Åke Bergman (S), Pernilla
Johansson (C) och Bo Andersson (S) i handläggningen av detta ärende.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

%-?f-
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sida
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Uu § 69 Dnr KS 2017/0101

Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för direktionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de en-
skilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2016 års förvalt-

ning. Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till
revisionsberättelsen.

2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt års-
redovisning 2016, revisionsberättelse och granskningsrapport för behand-
ling av frågan om ansvarsfrihet för Direktionen i kommunens fullmäktige-
församling. Förbundsdirektören skriver att årsbokslutet godkändes vid di-
rektionens sammanträde den 23 februari 2017. Revisorernas berättelse

redovisas i direktionen vid sammanträdet den 23 mars 2017.

Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år för
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Fullmäktige ska
lämna en motivering till beslutet.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning för räkenskapsåret
2016

Direktionens protokoll den 23 februari 2017, § 17
Revisionsberättelse för år 2016 den 28 februari 2017

4/S-
Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2016  
 

 

 

 

Kommunalförbundets direktion avger följande årsredovisning. 
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 

föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 

Förbundets verksamhet 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) håller en för förbundsmedlemmarna gemensam 

räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. 

Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, 

ansvarar för sotningsverksamheten samt verkar för annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som 

enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet 

skall även tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om skydd mot 

olyckor. Inför 2011 ändrades ändamålsparagrafen i förbundsordningen till följd av att ansvaret för tillstånd och 

tillsyn enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor överfördes till kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet fullgör uppgifterna inom det civila försvaret som annars åvilar medlemskommunerna 

beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.   

Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med 118 847 invånare och har en landyta av 

3 100 km2. 

 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet är organiserat i den förenklade modellen med direktion. Medlemskommuner är Skövde, 

Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. I direktionen är varje medlemskommun 

representerad med två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten. Inom direktionen 

finns ett presidium som tillika är beredningsutskott. Presidiet består av ordförande samt 1:e och 2:e vice 

ordförande. Direktion tillträdde den 1 januari 2015.  

Direktionen har haft åtta ordinarie sammanträden under året och därvid avhandlat 156 ärenden. Vid 

septembersammanträdet, som var offentligt, antogs budgeten för år 2017. Beredningsutskottet har haft ett 

sammanträde med utökad representation där alla medlemskommuner var representerade med anledning av 

budgeten för 2017. Beredningsutskottet avhandlade ett ärende av ekonomisk natur. 

Vid decembersammanträdet 2011 antog direktionen det gällande handlingsprogrammet för mandatperioden. 

Handlingsprogrammet är det politiska styrdokumentet som redovisar vald ambitionsnivå, organisation och 

planering för förebyggande verksamhet samt resurser och förmåga för den operativa verksamheten.  

Inför innevarande mandatperiod utarbetas nytt handlingsprogram som har fastställts under 2016 gällande 

2017-2019. 

 

Allmänt 

 

2016 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har organisationen fortsatt sitt 

utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och metoder. Organisationen fullföljer påbörjad och 

beslutad verksamhet enlig plan.  

De två mest utmärkande arbetsuppgifterna under året har varit att hantera verksamhetens bedrivande och 

utveckling på övningsfältet Hasslum samt att över tid hantera vår personalförsörjning. 

Vad avser personaltjänsten så fortsätter pensionsavgångarna och nyrekryteringar som en följd därav. Vid våra 

deltidsstyrkor så har rekrytering och utbildning genomförts i syfte att tillföra personal motsvarande de avgångar 

som varit. Rekrytering av deltidspersonal inom vårt område fortsätter att vara en prioriterad uppgift då det i en 

ökande omfattning blir allt svårare att rekrytera, vidmakthålla samt kompetensutveckla denna personalkategori. 
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Särskilda åtgärder bör vidtas och kommer att vidtas i vårt område (kommunerna) för att över tid kunna 

personalförsörja organisationens behov av kunnig och kompetent personal. Vidare kan det konstateras att 

möjligheten att rekrytera heltidsbrandmän och brandingenjörer blir allt svårare. I sammanhanget är det ej enbart 

numerären i sig som kan bli utmanande för framtiden, utan även det faktum att väldigt få personer från 

Skaraborg söker sig till den av staten anordnade brandmannautbildningarna (Skydd Mot Olycka, SMO), vilket i 

sig ger negativa effekter avseende möjligheten att bibehålla personalen över tid då anställd personal som 

kommer långväga ifrån självklart tar möjligheten då den dyker upp att få en anställning i sin tidigare 

hemkommun. Tendensen är att det ökade uttaget av föräldraledigheter håller i sig och vi kan se ett trendbrott 

över året i att ta ut föräldraledigheter. Detta påverkar vår över tid pågående schemaläggning och kan leda till 

ökade kostnader då det saknas personal i ordinarie skift. Några kollegor har under året varit tjänstlediga för att 

under MSB ledning genomföra internationella insatser. Sedvanlig rekrytering av semestervikarier inför 

sommaren 2017 har påbörjats. Sjukfrånvaron har sjunkit från 3,6% under 2015, till 3,0% 2016 (målsättningen är 

3%). Vi har dock fortfarande ett antal långtidssjukskrivna på varierande sjukskrivningsgrad. Förbundet har 

under året blivit medlemmar i ett nätverk rörande jämställdhet. Nätverket är ett branschnätverk och benämns 

”Nätverk för Jämställd Räddningstjänst”, NJR. Organisationen verkar för att utveckla oss till en inkluderande 

arbetsplats.  

Vad avser utvecklingen av vår materiel så har vi under året fortsatt omsättningen av våra andningsskydd vilket 

även kommer fortsätta under 2017. Andningsskydden utgör en mycket viktig del av personalen 

skyddsutrustning och faller nu för åldersstrecket och funktionalitet/säkerhet. Vad avser 

fordonsomsättningsplanen så har vi under året prioriterat våra servicefordon och personbilar. Vi har även enligt 

plan införskaffat ett nytt fordon till vår dagtidsstyrka med ett nytt verktyg i form av en skärsläckare. 

Skärsläckaren är ett bra och effektivt verktyg som vi nu avser anskaffa i flera exemplar. Inom ramen för vår 

investeringsbudget för 2016 så har förändringar vidtagits för att frigöra medel och därmed kunna införskaffa ett 

höjdfordon i reserv. Tidigare år så har vi via ett avtal med det nu nedlagda företaget SRTC (Swedich Rescue 

Training Centre) kunnat hyra ett höjdfordon då våra egna höjdfordon varit på reparation eller service. Det 

fordon som avses införskaffas är ett begagnat höjdfordon som bedöms kunna levereras i början på 2017. Efter 

beslut av direktionen får ej nyttjade investeringsmedel överföras från 2016-2017 för att bland annat lösa ut detta 

viktiga behov. Organisationens förmåga till långsiktig verksamhetsplanering har fortsatt utvecklats vilket 

innebär att överblicken och behoven för framtiden nu kan sammanföras till ett tydligt arbetsunderlag för 

kommande budgetarbete, idag till och med 2020. Budgetarbetet för 2017 är genomförd enligt plan. Budgeten 

fastställdes i september.  

Den beslutade organisationsöversynen vid den operativa avdelningen trädde i kraft första januari 2016. Syftet 

med organisationsförändringen var och är att skapa bättre möjligheter för planering och ledning av operativa 

avdelningen både ur ett verksamhetsledningsperspektiv men även ur ett operativt perspektiv. Översynen har 

genomförts inom ramen för nu befintliga resurser och har under årets utvecklats på ett bra sätt. Ytterligare 

utveckling av den operativa organisationen kommer ske under 2017 i syfte att tillvarata de möjligheter som nu 

finns att utveckla verksamheter utifrån behov och prioriteringar. 

Vår förmåga att leda inom ramen för större händelser (komplexa händelser) har utvecklats under året. 

Utbildning och övning har genomförts med ett gott resultat där vi kopplat ny teknik och metod till det rollspel 

som gäller vid arbetet med och tillsammans i en stab. Fortsatt utbildning kommer ske under 2017.  

 

Vad avser den förebyggande verksamheten så har ett förändrat arbetssätt införts avseende 

myndighetsutövningen som syftar till att tydliggöra myndighetsutövningen i sig, samt skapa ett bättre juridiskt 

underlag och spårbarhet i ärendehanteringen. Vidare så har nya arbetsuppgifter tilldelats den operativa 

personalen som via uppsökande verksamhet i flerbostadshus och dörrknackning i andra typer av boenden, 

förmedlat information om brandförebyggande åtgärder i bostäder. Samtidigt som denna uppgift löses så 

genomförs förberedelser/rekognosering av framkörningsplatser och uppställningsplatser inom aktuellt område 

som besöks. På så sätt genomför vi förebyggande åtgärder såväl inom ramen för den rent förebyggande 

verksamheten såväl som för den operativa verksamheten. Arbetet enligt denna metod kommer fortsätta under 

2017. 
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Inom ramen för samverkan fortgår arbetet med krishanteringsrådet Skaraborg samt samverkan med övriga 

räddningstjänster inom Skaraborg och Västra Götaland. Vad avser samverkan i Västra Götaland så har nu det 

etablerade nätverket sedan 2015 ”Fyrklövern”, bytt namn till Räddsam VG (Räddningstjänstsamverkan Västra 

Götaland). Arbetet inom Räddsam VG är och kommer vara en viktig del av vår förmåga att lösa framtidens 

utmaningar, alltifrån kompetensutveckling, operativ/förebyggande förmåga mm. 

 

För att höja säkerheten vid våra brandstationer så kommer åtgärder vidtas. Under 2016 har vi tillsammans med 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) genomfört en analys av ett anpassat tillträdesskydd till 

brandstationen i Skövde. Arbetet fullföljs under 2017. 

 

Under året erhölls uppgiften från direktionen att analysera och utarbeta beslutsunderlag för att eventuellt styra 

om de idag varande kommunala automatiska brandlarmen till räddningscentralen i Skövde. Arbetet fortgår i 

nära samarbete med våra medlemskommuner och underlag för beslut bedöms föreligga under andra kvartalet 

2017. 

 

Skadeförebyggande verksamhet 

 

Under året har ett omfattande arbete genomförts för att öka kvaliteten i avdelningens ärendehantering, 

framförallt gällande myndighetsutövning. Hantering av ett ärende enligt det nya arbetssättet tar längre tid än 

tidigare. Konsekvensen blir att färre ärenden kan hanteras av avdelningens medarbetare samtidigt som 

kvaliteteten och resultatet blir bättre, både för räddningstjänsten och den enskilde samhällsmedborgaren.  

Följden av att avdelningens medarbetare hinner hantera färre ärenden generellt blir att externt initierade ärenden 

måste prioriteras framför internt initierade ärenden. Tillsynsärenden, som är merparten av alla internt initierade 

ärenden, får stå tillbaka för att de externt initierade ärendena, tillståndsansökningar och yttranden, ska kunna 

hanteras.  

Resultatet för året gällande, framförallt tillsyner, understiger det planerade resultatet. Detta innebär att målen i 

handlingsprogrammet för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och tillsyn enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor inte kan anses vara uppfyllda för året. Det finns, i huvudsak, tre anledningar till att målen för 

året, gällande tillsyn, inte uppnås. Anledningarna är förändrat arbetssätt gällande myndighetsutövning, för få 

handläggare av ärenden samt att andelen andra arbetsuppgifter har ökat.  

Avdelningen har stort behov av fler medarbetare för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Befintlig vakant 

tjänst behöver snarast rekryteras och ytterligare en till två medarbetare bedöms behöva rekryteras till 

avdelningen framöver, en på grund av pensionsavgång under 2018 och en för att kunna hantera framtida 

arbetsbelastning. 

Tävlingen Camp Blåljus har genomförts i Lidköping, återigen med ett lyckat resultat. Deltagare och arrangörer 

var mycket nöjda med evenemanget.  

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att räddningstjänsten medverkar 

i Radio Skaraborg ungefär en gång i månaden under vår och höst med uppehåll över sommaren. 

Under året har även en inventering av byggnadstekniskt brandskydd i den äldre trähusbebyggelsen i Hjo 

genomförts. 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Verksamhetsåret 2016 ligger mycket nära ”olycksåret” 2015 vad gäller antalet insatser. Andelen brand i 

byggnad har sjunkit något på bekostnad av en höjning av antal brand ej i byggnad. Tyvärr ser vi också en 

fortsatt ökning av antalet trafikolyckor vilket är mycket olyckligt. 
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Sammanlagt har sju personer mist livet på grund olyckor inom RÖS område under 2016. Antalet omkomna är 

glädjande nog på en av de lägsta nivåerna de senaste åren.  

 

Vår nya befälsorganisation har nu varit i drift under i stort sett hela verksamhetsåret. En snabb reflektion kring 

detta ger vid handen att vi avsevärt ökat vår förmåga att leda och utveckla både enskilda arbetsuppgifter som 

hela avdelningen. En djupare utvärdering av den nya organisationen skall göras kommande höst. 

 

14 fördjupade olycksundersökningar genomfördes under 2016 för att skapa mer kunskaper kring hur olyckorna 

kunde ske samt hur räddningsinsatserna kan effektiviseras. Inskolning av en ny medarbetare Erik Lyckebäck i 

rollen som utredare har pågått under året. 

 

De mål som valts att analyseras för 2016 anses i vara uppfyllda. 

 

Årets största utmaning har varit att säkra upp förbundets tillgång till befintligt övningsfält vid Hasslum. Detta är 

nu gjort i det korta perspektivet och arbetet med en långsiktig lösning är uppstartat. 

  
Drift och underhållsverksamhet 

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs ett 

väl fungerande system för drift och underhåll. Det dagliga arbetet för driftavdelningen innebär till största delen 

att göra kontroller och reparationer på fordon, materiel samt brandstationer. Driftavdelningen försörjer även alla 

stationen med förbrukningsmateriel, byten av brandslang och andningsskydd efter insatser och övningar. Under 

2016 har övningsfältet på Hasslum tillkommit som en uppgift för driftavdelningen. Denna uppgift ligger utanför 

vårt tidigare arbetsfält och innebär att vår arbetsbelastning har ökat markant. Om Hasslum blir en permanent del 

av våra arbetsuppgifter krävs det personella tillskott för att kunna lösa uppgifterna långsiktigt. För närvarande 

har driftavdelningen 3 drifttekniker som har som huvuduppgift att serva deltidstationerna och brandvärnen. I 

Mariestad och Skövde sköter heltidsbrandmännen till största delen dessa kontroller på fordon och materiel åt 

driftavdelningen. Driftavdelningen ombesörjer även samordning av all upphandling av fordon och materiel samt 

ser till att vi har ett fungerande radiolänknät. Driftavdelningen ansvarar även för att räddningstjänsten har ett 

tillfredställande försäkringsskydd. 

 

Driftavdelningen planerar och genomför kontinuerligt underhåll och renoveringar på våra brandstationer. 

Underhållsplaner uppdateras fortlöpande och renoveringar genomförs i möjligaste mån av egen driftpersonal för 

att få så god ekonomi som möjligt.  Här har vi genom åren haft god hjälp av egen duktig personal som vi tidvis 

har lånat från operativa avdelningen. Den möjligheten ser vi av olika skäl minska nu och framöver. 

Nedanstående förteckning är exempel på renoveringsåtgärder på våra brandstationer under 2016. 

-Omfattande brandskyddsåtgärder/renoveringar på brandstationerna i Skövde och Mariestad 

-Renovering av tvätthallsgolv i Tibro 

-Uppsättning ny ytterbelysning i Hjo  

-Utvändig målning av verkstadsbyggnad i Mariestad 

Under 2016 har driftavdelningen upphandlat och fått levererat 

- Två servicefordon 

- Ett mindre släckfordon till SMO styrkan med skärsläckarsystem 

- En ny insatsledarbil  

- En bättre begagnad VW Passat 

- En ny tankbil  

- Nya lyftkuddar till hela förbundet 

- Nya värmekameror  

 



Räddningstjänsten östra skaraborg 6 

222000-1115 

 

Samverkans-, säkerhets- och beredskapsfrågor 

 

Två möten med Krishanteringsrådet östra Skaraborg har genomförts. Årets teman har utgjorts av långvariga el- 

och teleavbrott samt återtagande av civilt försvar. Förbundet ingår i länsstyrelsens regionala krishanteringsråd. 

En riskanalys för räddningstjänstförbundet enligt lag om skydd mot olyckor har framtagits. Nytt 

handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand har antagits. 

Räddningstjänstsamverkan sker vidare dels inom ramen för konstellationen Samhällsskydd Skaraborg och dels 

inom det regionala samverkansorganet Räddsam VG. Räddningstjänsten har varit representerad vid samtliga 

dessa möten. 

Räddningstjänsten har deltagit i länsstyrelsens uppföljningar enligt lag om extraordinär händelse samt 

medverkat i förekommande krisledningsövningar och POSOM-övningar. 

Ekonomiskt resultat 

 

Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan. 

 Resultatet för året visar på ett överskott på 1 092 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat) uppfattas 

det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått. Direktionen fattade beslut om att kostnaderna för övningsfältet 

Hasslum skulle tas på resultatet vilket skulle innebära ett underskott på 1 mnkr. Mot bakgrund av årsbokslutet 

kan det konstateras att kostnaderna för övningsfältet inrymts inom budget. Med anledning av stora 

pensionsförändringar under första halvåret visade halvårsbokslutet ett negativt resultat på 4 mnkr. Under andra 

halvåret har omregleringar av särskild avtalspension genomförts som positivt påverkat resultatet. Vidare har 

intäkterna ökat med 1,6 mnkr. Anledningen till detta är intäkter som ej budgeterats för 2016 avseende 

hyresintäkter för övningsfältet. Intäkterna avseende automatiska brandlarm har ökat med 400tkr till följd av ett 

förändrat arbetssätt, då det gäller rapportering. Kostnaderna har under året balanserats med en månatlig 

prognostisering. Ökning av kostnader har skett avseende personalkostnader, fordonsreparationer, datakostnader 

samt övningsfältet (kostnader för övningsfältet har överskridits med 200tkr med hänsyn till att möjliggöra 

fortsatt övning med exempelvis flygplansräddningsmodul). Vidare ökar pensionsutbetalningen. Vad avser 

minskade kostnader så har särskilda besparingsåtgärder vidtagits för att få verksamheten i balans. Härvid har 

besparingar skett avseende arbetarskydd, fastigheter, kommunikation, avskrivningar inventarier, samt särskild 

avtalspension. Vidare har två vakanser (pensioneringar)ej tillsatts för att ytterligare balansera verksamheten.  

Investeringar har i huvudsak följt investeringsplanen dock så har planen justerats avseende behovet av ett 

reservhöjdfordon, samt fullföljandet av omsättning av andningsskydd, vilket inneburit att dessa åtgärder 

inplanerats för genomförande 2017. Vid direktionsmötet i december beslutade direktionen att överföra 

investeringsmedel från 2016 till 2017 med syfte att kunna fullfölja planerade investeringar. Resultatmässigt så 

överförs ej nyttjade investeringsmedel motsvarande 1,4 mnkr från 2016 till 2017. 

Relaterat uppnått resultat på 1 092tkr och den tidigare prognosen på - 1 mnkr (övningsfältet) så kan 

resultatförbättringen relateras till över året förändrade pensionskostnader (+ 1,5mnkr), samt vidtagna 

besparingsåtgärder (två vakanser andra halvåret plus övriga besparingar 600tkr). 

 God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten 

följts. Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i bilaga. 
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Framtid 

I det tidsmässiga korta perspektivet kommer fortsatt stor kraft att läggas vid att skapa möjligheter till ett 

nyttjande av övningsfältet vid Hasslum. De möjligheter övningsfältet i Skövde har bedöms möjliggöra både 

övningsverksamhet såväl som utbildningsverksamhet. Inom ramen för Räddningstjänstsamverkan kommer 

fortsatt arbete att ske med avsikten att med stöd av MSB möjliggöra platsalagda utbildningar i Skövde. I det 

längre perspektivet kommer RÖS ledning att fortsätta arbetet med att tillsammans med respektive 

medlemskommun analysera och skapa förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. 

Detta arbete bedrivs mot bakgrunden av den samhällsförändring som sker över tid och hur vi som 

räddningstjänst bör utvecklas för att möte morgondagens krav på räddningstjänst. Förbundets verksamhet pågår 

och löses enligt beslutad verksamhetsplan. Under 2017 kommer RÖS ledning att tillsammans med 

medlemskommunerna fullfölja uppstartade ”framtidsseminarium” med syftet att analysera de framtida behov 

som föreligger och därmed börja det grundläggande arbetet med nästkommande handlingsprogram för 

2019-2023. Grunden till kommande diskussioner och planeringsarbete skall ses i ljuset av den förändrade 

omvärldsbild som nu upplevs, både ur ett nationellt och regionalt perspektiv såväl som ur ett lokalt perspektiv. 

Vad avser de ekonomiska förutsättningarna så är det en förutsättning att de inriktningar som beslutats fram till 

och med 2019 minst inryms i de kommande årsbudgeterna för att lösa erhållna uppgifter. Under budgetarbetet 

för 2018 kommer behovet av en femte brandman i skiftet till Skövde styrkan tydliggöras vilket innebär en 

kostnadsökning. I sammanhanget är det orimligt att med Skövde kommuns utvecklingsambition och dess 

förändrade riskbild fortsatt vara organiserade, antalsmässigt, som styrkan i Gullspång eller Mariestad. 

Osäkerheter råder avseende framtida pensionskostnader och då företrädesvis den särskilda avtalspensionen som 

brandmännen har. Förbundsdirektören ser fram emot ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att 

kunna följa den pågående samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens verksamhet så att 

lagstiftning följs och uppgifter löses för framtida behov enligt de krav som åligger räddningstjänsten. 

Sammanfattningsvis kommer följande arbetsområden utgöra grunden för vår fortsatta utveckling: 

-Utveckla långsiktighet i planering med bäring på nästa handlingsprogram 2019-2023 

-Utveckla förmågan att kunna öva och utbilda i Skövde på övningsfältet Hasslum 

-Utveckla vår ledningsförmåga. En utvecklad ledningsförmåga innebär ett ökat krav på befälsutbildning och 

träning 

-Utveckla vår förmåga till samverkan med andra  

-Fullfölja implementera fastställd målbild och genomförandeidé för vår fortsatta utveckling 

-Personaltjänst där rekrytering och kompetensutveckling är tyngdpunkten 

-Ekonomisk uppföljning kopplat till fortsatt utveckling 

-Uppföljning av omsättningsplaner, drift och underhållsplaner 

 

 

Skövde den 23 februari 2017 

 

 

Rickard Johansson 

Förbundsdirektör 

.=== 
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Omvärldsanalys 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg strävar efter att följa medlemskommunernas utveckling. Inom det 

gemensamma geografiska området kan det konstateras att utvecklingen inom respektive kommun sker i olika 

tidsförhållanden och med olika ambitioner. Denna förutsättning påverkar räddningstjänstens fortsatta utveckling 

och kräver en tydligare kommunikation och närhet till respektive kommun för att möjliggöra en långsiktig och 

hållbar verksamhetsplanering som innefattar framtida målsättningar, ambitioner och kostnader. 

En alltmer påverkande faktor är MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) begränsade möjligheter 

att fullfölja tidigare ambitioner med att skapa rekryteringsunderlag för heltidsbrandmän, bistå med 

kompetensutveckling av räddningstjänstpersonal samt driva fortsatt utveckling av räddningstjänsten. 

Konsekvensen av detta är att vi som organisation alltmer måste ta ansvar för egen kompetensutveckling. Som en 

konsekvens av denna situation har räddningstjänsterna i Västra Götaland förtydligat och intensifierat samvekan 

mellan räddningstjänsterna i syfte att kunna påverka myndigheter och beslutsfattare i en positiv riktning 

avseende räddningstjänsternas framtida utveckling. Samverkan har manifisterats genom att vi idag är 

organiserade inom ett samverkansnätverk som avser hela Västragötaland och dess räddningstjänster. Vidare så 

utvecklas samarbetet med polismyndigheten och ambulansverksamheten för att på det lokala planet möjliggöra 

en ökad effektivitet med avsikten att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. 

 

Flerårsöversikt 

 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Allmänt 

Antal anställda 347 346 362 350 347 

Befolkning 118 847 115 900 115 900 115 900 115 900 

 

Budgetomslutning 

Verksamhetens nettokostnader, tkr -88 064 -85 301 -82 591 -80 684 -75 699 

Personalkostnader, tkr -65 345 -63 802 -62 523 -60 827 -57 959 

Nettoinvesteringar, tkr 3 980 5 950 10 150 5 150 10 450 

 

Resultat 

Årets resultat, tkr 1 092 850 2 215 -696 4 644 

Eget kapital, tkr 27 363 26 271 25 422 23 206 25 458 

 

Finansiering 

Medlemsbidrag, tkr 88 576 86 080 82 888 79 040 76 180 

Övriga intäkter, tkr 6 719 5 535 5 270 6 238 6 304 

 

Nyckeltal 

Soliditet % 27 27 25 26 39 

Likviditet % 144 145 141 152 224 
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Måluppfyllelse 

· Finansiella mål 

 

Mål och måluppfyllnad 

Resultatmål 

Budget och plan för 2016 upprättades med ett nollresultat. Med anledningen av behovet att fortsatt kunna öva på 

övningsfältet Hasslum beslöt direktionen att kostnaden för fältet skulle belasta resultatet 2016. Direktionen har 

beslutat att kommunalförbundet inte skall budgetera något överskott i resultatet. Erforderligt överskott för 

säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov. 

Måluppfyllnad 

Resultatet för året påvisar ett överskott på 1 092 tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter i form av fler 

fakturerade automatlarm och intäkter från övningsfältet samt att två vakanta tjänster ej är tillsatta under andra 

halvåret. Kostnaderna för pensioner har minskat p.g.a att omreglering har skett avseende särskild ålderspension 

för några medarbetare. 

Vidare har särskilda besparingsåtgärder vidtagits när det gäller lokal- och kommunikationskostnader. Orsaken 

till besparingarna har varit att balansera upp det underskott som uppstod i samband med halvårsbokslutet. 

Investeringsmål 

Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga medel för 

kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen. Direktionen beslutade för 2016 om investeringar för 3 980 000 kr. 

Beslut togs även att överföra investeringsmedel från 2015 till 2016 med 3 478tkr mot bakgrund av senarelagda 

investeringar. 

 

Måluppfyllnad 

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda investeringar 

vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2016.   

 Under året har investeringar skett avseende två st servicefordon till driftavdelningen, ett mindre släckfordon 

med skärsläckarsystem, en insatsledarbil, en personbil, en tankbil, nya luftkuddar samt nya värmekameror. 

Vidare har fullföljandet av investeringarna avseende andningsskydd genomförts. 

 Direktionen har beslutat att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2016 till 2017, till en summa av 1 414 

tkr. 

Inom ramen för resultatet har även särskilda åtgärder vidtagits för det interna systematiska brandskyddsarbetet 

vid stationerna i Skövde och Mariestad.  

Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram är uppnått. 
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· Verksamhetsmässiga mål 

 

Skadeförebyggande verksamhet 

 

Måluppfyllelse 

Målen för verksamheten presenteras i form av säkerhetsmål och prestationsmål i Räddningstjänsten Östra 

Skaraborgs handlingsprogram för 2011till 2014. Målen finns också dokumenterade i riktlinjerna för 

förebyggande verksamheten. Säkerhetsmålen är övergripande målsättningar för verksamheten. Prestationsmålen 

är mätbara målsättningar som syftar till att verksamheten ska uppfylla säkerhetsmålen, därför behandlas endast 

prestationsmålen i denna måluppfyllelse även om samtliga målsättningar redovisas. 

Säkerhetsmål 

 

Mål: 

Räddningstjänsten ska erbjuda invånarna inom medlemskommunerna ett likvärdigt skydd mot olyckor genom 

förebyggande verksamhet utifrån den kommunspecifika riskbilden. 

Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand ska minimeras. 

Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggning med farlig verksamhet ska 

minimeras. 

Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggningar för hantering och 

förvaring av brandfarliga och explosiva vara ska minimeras. 

 

 

Prestationsmål 

Mål: 

Tillsyn av ägares/innehavares ansvar för brandsäkerheten enligt lagen om skydd mot olyckor ska genomföras 

enligt en årlig verksamhetsplan. 

Resultat: 

Tillsynerna är planerade i ”Verksamhetsplan 2016 och inriktning för 2017-2019”. I vilken det framgår att 

avdelningens målsättning för 2016 är att genomföra 267 tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO), varav 

ca 40 st. ska genomföras på badplatser. Utöver detta planeras att genomföra 4 tillsyner av farlig verksamhet, 

enligt LSO 2 kap 4 §, under året.  

I tabell 1 framgår att det totalt under året genomförts 210 av 267 tillsyner, vilket motsvarar 79 % av årets totalt 

antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen. Ca 42 av de 210 tillsynerna utgörs av kommunala badplatser och 

hamnområden, vilket innebär att 168 tillsyner av annan verksamhet än badplatser och hamnområden genomförts 

under året. Under året har 3 tillsyner enligt LSO 2 kap. 4§ om farlig verksamhet genomförts, en mindre än 

planerat. 

Analys: 

Verksamhetens resultat understiger det planerade resultatet för året. Det finns, i huvudsak, tre anledningar till att 

målen för året gällande tillsyn, inte uppnås. Anledningarna är förändrat arbetssätt gällande myndighetsutövning, 

för få handläggare av ärenden samt att andelen andra arbetsuppgifter har ökat. När det gäller tillsyn av farlig 

verksamhet är orsaken till att endast tre tillsyner genomförts att en verksamhet som var planerad att tillsynas har 

lagts ner.  Målet anses Ej vara uppfyllt. 
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Av de tre anledningarna till att årets resultat är sämre än planerat är det främst tillgången till handläggare som 

bör påverkas av räddningstjänsten. Åtgärden för att målet ska kunna uppfyllas framöver är att rekrytera fler 

handläggare till avdelningen. Alternativet är att genomföra färre tillsyner, vilket skulle få följden att samhällets 

brandskydd blir sämre och sämre för varje år som går, vilket inte anses acceptabelt. 

 

 

Mål:  
Tillsyn av ägares/innehavares ansvar för anläggningar med hantering och förvaring av brandfarliga och 

explosiva varor i tillståndspliktig mängd ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan. 

Resultat: 

Tillsynerna är planerade i ”Verksamhetsplan 2016 och inriktning för 2017-2019”. I vilken det framgår att 

avdelningens målsättning för 2016 är att genomföra 101 tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE). 

I tabell 1 framgår att det totalt under året genomförts 54 av 101 tillsyner, vilket motsvarar 53 % av årets totala 

antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen. 

 

Analys:   

Resultatet för året understiger det planerade resultatet. Det finns, i huvudsak, tre anledningar till att målen för 

året, gällande tillsyn, inte uppnås. Anledningarna är förändrat arbetssätt gällande myndighetsutövning, för få 

handläggare av ärenden samt att andelen andra arbetsuppgifter har ökat. Målet anses Ej vara uppfyllt. 

Av de tre anledningarna till att årets resultat är sämre än planerat är det främst tillgången till handläggare som 

bör påverkas av räddningstjänsten. Åtgärden för att målet ska kunna uppfyllas framöver är att rekrytera fler 

handläggare till avdelningen. Alternativet är att genomföra färre tillsyner, vilket skulle få följden att samhällets 

hantering av brandfarlig och explosiv vara blir sämre och sämre för varje år som går, vilket inte anses 

acceptabelt. 

Mål:  

Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor ska handläggas inom angiven tid, (tre månader). 

Resultat: 

Samtliga tillståndsansökningar har behandlats inom 3 månader från att kompletta ansökningshandlingar har 

inkommit till Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Analys: 

De flesta tillståndsansökningar gäller hantering av mindre mängder brandfarliga och/eller explosiva varor för 

verksamheter som är kända inom räddningstjänsten, vilket innebär att hanteringen går snabbt och resulterar i en 

kortare handläggningstid. Även mer omfattande tillståndsansökningar har hanterats inom tidsramen. Målet 

anses vara uppfyllt. 

 

Mål:  

Boende inom förbundets medlemskommuner ska ges ökade möjligheter att skydda sig mot brand genom att 

Räddningstjänstens samlade personalresurs används vid information, rådgivning och utbildning. 

 

 

Resultat:  

Under året har räddningstjänsten nått ut med information, rådgivning och utbildning till en stor andel människor. 

Räddningstjänsten har nått ca 10 476 personer genom olika informationsinsatser, 1 558 personer genom 
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brandutbildning och 1 397 personer genom hembesök. Sammanlagt har 13 431 personer nåtts. I resultatet är inte 

personer som nås av räddningstjänstens information via radio, internet, sociala medier och liknande 

medräknade, då dess antal är svårt att uppskatta. 

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att räddningstjänsten medverkar 

i Radio Skaraborg ungefär en gång i månaden under vår och höst med uppehåll över sommaren. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg deltar i radion men förmedlar, vid behov, även information från övriga 

räddningstjänster i gamla Skaraborg. Informationen utgörs av att berätta om intressanta insatser som 

räddningstjänsten genomfört och koppla förebyggande information till dessa. Även säsongsbaserad information 

tas upp.  

Räddningstjänstens användning av Facebook och Twitter har fortsatt under året för att nå ut med information till 

allmänheten. I skrivande stund har räddningstjänsten 1 193 följare på Twitter och 2 136 personer som gillar 

räddningstjänstens Facebooksida. Antalet för motsvarande period föregående år var 988 följare på Twitter och 1 

719 följare på Facebook. Detta innebär en ökning på 21 respektive 24 %. Flera inlägg, på Facebook, som visar 

räddningstjänstens verksamhet har fått många positiva kommentarer från allmänheten, vilket är mycket bra och 

visar att räddningstjänsten gör bra saker som uppskattas av allmänheten. 

 

Analys: 

Räddningstjänsten har målsättningen att ständigt förbättra vår effektivitet när det gäller att nå ut med framförallt 

information till allmänheten men även gällande utbildning och rådgivning. Därför har arbetsuppgiften med 

hembesök startats.  

Antalet informationstillfällen och antalet personer som har nåtts av information till allmänheten är något lägre 

än planen för året, vilket innebär att målsättningen för året för denna uppgift inte är uppfylld.  

De nya hembesöken kompletterar resultatet och gör att det sammanlagda antalet informationstillfällen istället 

uppgår till 188 st, vilket är fler än året innan. Räddningstjänsten når ut med någon form av brand relaterad 

information till drygt 13 431 personer under ett år, vilket motsvarar ca 11 % av invånarna i räddningstjänstens 

medlemskommuner.  

Anledningen till minskningen, borträknat hembesöken, beror till stor del på minskad efterfrågan från 

allmänheten, få egna evenemang dit allmänheten bjuds in samt inte tillräcklig reklam om vad räddningstjänsten 

kan bidra med när det gäller information till allmänheten. I resultatet är inte information via radio, internet, 

sociala medier, osv. medräknat utan endast den information som ges direkt av räddningstjänsten på plats ute i 

samhället eller vid besök hos räddningstjänsten. Räknas övrig information in nås många fler av 

medlemskommunernas invånare. Det effektivaste sättet att nå fler personer är att genomföra fler egna 

evenemang, som t.ex. öppet hus, och göra mer reklam för räddningstjänstens verksamhet, på hemsida, i radio 

och i sociala medier. Målet anses vara uppfyllt. 

 

 

Mål:  

Räddningstjänsten ska aktivt verka för att öka andelen boendemiljöer som har individuellt anpassat brandskydd, 

dock minst brandvarnare. 

Resultat:  

Detta görs framförallt genom hembesök, information till allmänheten och utbildning av medlemskommunernas 

personal. Räddningstjänsten har vid olika tillfällen delat ut brandvarnare till allmänheten som bekostats av 

försäkringsbolag. Vid hembesök delas brandvarnare ut till de som inte har någon. Vid hembesök, 

brandinformation och brandutbildning är brandvarnare och annat individuellt anpassat brandskydd, som t.ex. 

spisvakt, ett naturligt moment som tas upp tillsammans med vikten av att även ha tillgång till släckutrustning i 

sitt hem. Räddningstjänsten informerar medlemskommunernas företrädare, t.ex. säkerhetssamordnare och chefer 
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på olika nivåer, om vikten av ett individuellt anpassat brandskydd, när möjlighet för detta ges. 

Analys: 

Information om individuellt anpassat brandskydd till olika företrädare för medlemskommunerna och till 

allmänheten bör ha en positiv inverkan genom att öka medvetandegraden om denna typ av brandskydd och dess 

funktion. Målet anses vara uppfyllt. 

Mål:  

Rengöring och brandskyddskontroll ska genomföras enligt beslutade frister. 

Resultat:  

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs enligt beslutade frister. Räddningstjänsten har 

fortfarande begränsade möjligheter att genomföra uppföljningen få räddningstjänsten inte har tillgång till 

registren över rengöring och brandskyddskontroll. 

Analys:  

Uppgiften att sköta rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ligger hos skorstensfejarmästarna i respektive 

sotningsdistrikt och har under året sköts enligt plan. Uppföljningsproblematiken kommer att lösas när samtliga 

upphandlade skorstensfejarbolag börjar redovisa rengöring och brandskyddskontroll i deras nya system Ritz och 

räddningstjänsten får inloggningsmöjlighet i systemet. Det är i nuläget oklart när räddningstjänsten får denna 

inloggningsmöjlighet. Två av tre skorstensfejarmästarbolag har infört systemet men det är oklart när systemet 

kan leverera den information som räddningstjänsten efterfrågar. Målet anses uppfyllt. 

 

 

 Skadeavhjälpande 

Måluppfyllnad  

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som 

styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån 

avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. Direktionen fattar normalt beslut om vilka mål som 

ska analyseras mer i detalj under ett specifikt verksamhetsår. Innevarande år har Handlingsprogrammet varit 

föremål för revidering och inga nya mål har tillkommit. Med anledning därav har valts att mäta de sedvanliga 

tiderna samt följa upp det mål som under 2015 ej ansågs helt uppfyllt.  

Mål 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet ha förmåga att utföra 

räddningsinsatser vid olyckor med spårbunden trafik. 

Resultat:  

Efter analys har insetts att RÖS förmåga att hantera olyckor med spårbunden trafik har varit begränsad. Även 

Länsstyrelsen har vid sin tillsyn påpekat detta. Den uppgjorda åtgärdsplanen är nu uppfylld. Detta innebär att en 

insatsplanering är gjord, ny kompletterande materiel är införskaffad och aktuell personal har utbildats att hantera 

materielen. Grundkompetensen anses därför tillfyllest.  

Analys: 

Målet anses uppfyllt. 

Mål 

Den operativa räddningstjänstens insatser skall påbörjas inom angiven tid (insatstiden) samt utföras på ett snabbt 
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och professionellt sätt och med ett optimalt resultat. Utvärdering av räddningsinsatserna gör bland annat genom: 

- studera anspänningstider och insatstider 

Resultat:  

Vid införandet av det nya verksamhetsledningssystemet Daedalos och tillhörande ny händelserapportering 

ändrades förutsättningarna något gällande analys av tider. Bland annat försvann möjligheten att på ett enkelt sätt 

ta fram medianvärden istället för medelvärden för anspännings- och insatstider. Detta kommer vi hantera inför 

nästa år. För att säkerställa att organisationen ändå uppfyller uppställda mål gås samtliga tider igenom manuellt 

månadsvis. Inga avvikelser har identifierats under 2016. Anmärkningsvärt är RiB-stationernas låga 

anspänningstider. De får anses mycket snabba. Även om anspänningstiderna på heltidsstationerna tenderar att 

ligga vid den övre gränsen på 90 sekunder så hålls fortsatt insatstiderna mycket låga inom dessa områden. 
 

Analys: 

Målet anses uppfyllt  

 

 

 

Drift- och underhåll  

 

Måluppfyllnad 

Prestationsmål 

Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och 

materiel. 

 

Mål 

Resultat:  

Viss eftersläpning av månadskontroller har tidvis uppstått pga. hög arbetsbelastning hos driftteknikerna. 

Följande aktiviteter har i stort genomförts enligt gällande rutiner.  

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko, månads- och 

årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i 

huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller anlitas 

auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer.  

Analys: 

 Målet för 2016 anses till största del uppnåtts. 

Prestationsmål 

Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt 

upphandlade underhållstjänster. 

Resultat:  

 Genomförda underhållsåtgärder har till största del genomförts med egen personal. Inköpta tjänster 

har endast skett där vi saknat kompetens eller behörighet att utföra arbetet.  
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Analys: 

 Målet för 2016 anses uppnått. 

 

Samverkan, säkerhet och beredskap 

 

Måluppfyllnad 

Under 2016 sker avstämning inom två områden; risk- och sårbarhetsanalyser och samverkan. 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Mål 

Räddningstjänsten ska i samverkan med medlemskommunerna och andra berörda medverka till att aktuella risk- 

och sårbarhetsanalyser finns upprättade 

Resultat: 

Räddningstjänsten har medverkat i arbetet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser i kommunerna Skövde, 

Tibro och Karlsborg. Dessa är färdigställda och antagna. Målet bedöms uppnått. Kommunerna Mariestad, 

Töreboda och Gullspång har valt att inte fortsätta arbetet med de gemensamma dokumenten. Beträffande risker 

inom räddningstjänstens område bedöms ändå målet som nått. 

Vid länsstyrelsens tillsyn av räddningstjänsten ställdes krav på att delarna rörande risker enligt Lag om skydd 

mot olyckor skall redovisas i ett separat dokument. Sådan riskanalys har färdigställts och antagits av direktionen 

vid dess sammanträde i december 2016. 

Analys: 

Målet bedöms uppnått. 

 

Samverkan 

Mål 

Genomföra två samverkansmöten årligen (Krishanteringsrådet) och uppföljningsmöten med avtalsparter och 

andra som berörs anligt LSO 1 kap 6§. 

 

Resultat: 

Årets två möten har planenligt genomförts.  

Uppföljningsmöten med avtalsslutande räddningstjänstorganisationer genomförs under hösten 2016. Beträffande 

industribrandförsvaren har uppföljning huvudsakligen skett i samband med tillsyner enligt lag om skydd mot 

olyckor och uppföljning av farlig verksamhet.  Uppföljningsmöte avtal om hjälp för räddningstjänst har 

genomförts med Nerikes Brandkår. 

Analys: 

Målet bedöms uppnått. 

Mål 

Medverka i medlemskommunernas och andra aktörers krisplanering och krisledningsövningar. 
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Resultat: 

Under året har inga kommunala ledningsövningar genomförts som fordrats räddningstjänstens medverkan. 

Under hösten genomfördes en två dagars ledningsövning där såväl kommunledning i Skövde som 

räddningstjänstens stab övades. 

Räddningstjänsten har varit representerat vid vissa av medlemskommunernas POSOM-möten. 

Räddningstjänsten har medverkat i en larmövning i Hjo kommun. 

 

Analys: 

Med hänsyn till låg efterfrågan på räddningstjänstens medverkan bedöms ändå målet vara nått.  
 

Personaltjänst 

 

Mål: 
Mångfalden bland personalen ska ökas genom särskilda aktiviteter vid personalrekrytering. 

Räddningstjänsten ska ha tillgång till erforderlig personal i operativ tjänst för att ständigt upprätthålla en 

grundberedskap. 

Räddningstjänsten ska ha tillgång till personal med rätt kompetens i en omfattning så att behovet av 

räddningsledare tillgodoses. 

Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3% per år. Genom aktivt 

arbetsmiljöarbete skall antalet arbetsskador minska. 

Skövde kommun har bytt HR- och lönesystem hösten 2016. På grund av problem med leveransen av detta 

system så saknas i vissa fall exakta siffror för helåret. I dessa fall har vi därför fått utgå ifrån exakta siffror från 

160831 och därpå gjort ett överslag för återstoden av året. Dessa framtagna siffror är markerade med en * om de 

visar exakta siffror för 160831 alternativt ** om de visar ett överslag för helåret. 

Siffrorna för åldersstruktur är omgjord och visar nu åldersstruktur för all heltidspersonal respektive 

deltidsbrandmän. Jämförande siffror är därför borttagna eftersom de inte ses som relevanta.  

 

 

Måluppfyllnad 

Räddningstjänsten strävar efter att öka mångfalden. En administratör har slutat och ersatts av en kvinna. På 

operativa avdelningen har en kvinna fått tillsvidareanställning och två kvinnor fått vikariat. En av de kvinnliga 

vikarierna arbetar fortfarande i organisationen och målsättningen är att hon ska erbjudas en 

tillsvidareanställning. På deltidsstationerna finns tre kvinnliga deltidsbrandmän, två har rekryterats under 2016. 

Mångfalden har således ökat något under 2016. 

Bemanningen vid heltidsstationerna har inte vid något tillfälle understigit nivån för grundberedskap. Så inte 

heller vid deltidsstationerna. Vi har brist på styrkeledare pool i Gullspång samt Karlsborg och det är svårt att 

hitta kandidater som vill studera och vara borta från arbete och hem den tid som krävs.   

Sjukfrånvaron har sänkts från 3,6 till 3,0%**. Vi har dock fortfarande ett antal långtidssjukskrivna på varierande 

sjukskrivningsgrad. 
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Personal 

Under året har åtta heltidsanställda medarbetare slutat sin anställning, vilket resulterar i en högre 

personalomsättning än vad vi är vana vid. Fem av dessa avgår dock med pension medan tre har bytt 

arbetsgivare. De två brandmän som gått till ny arbetsgivare har valt en räddningstjänst på den ort de bor. 

Av våra deltidsanställda brandmän har fyra gått i pension, två flyttat till annan ort och tre valt av sluta av mer 

privata skäl. 

På våra räddningsvärn har en slutat på grund av flytt, en har slutat på ett industrivärn.  

Semesteruttaget har ökat och även uttaget av föräldraledighet. 

Under 2016 genomfördes övergång till att lönerapportera via Daedalos för deltidsbrandmännen. Tidrapporter i 

pappersformat behövs enbart för frånvaro för deltidsbrandmän samt för heltidsanställda och 

räddningsvärnspersonal. Denna övergång har fungerat väl. I oktober 2016 genomförde Skövde kommun en 

lansering av nytt HR- och lönesystem. De har haft stora problem med systemleverantören vilket även har 

påverkat lönehantering negativt hos Räddningstjänsten. 

 

 

Kompetensutveckling 

RÖS genomförde i år en preparandutbildning för nyanställda deltidsbrandmän och räddningsvärnsmän med 

deltagare från såväl den egna räddningstjänsten som från Skara-Götene, Falköping-Tidaholm, Lidköping. 14 

personer deltog från RÖS, med följande fördelning: Skövde 2, Karlsborg 2, Töreboda 2, Hova 2, Gullspång 2, 

Hjo 1, Volvo 3.  

Grundutbildning för deltidsbrandmän - Räddningsinsats - har genomgåtts av tio brandmän. 

Under året har två heltidsbrandmän och tre deltidsbrandmän genomgått befälsutbildning Räddningsledning A. 

Två heltidsbrandmän har genomgått befälsutbildningen Räddningsledning B. 

Bland övriga utbildningar noteras att tre medarbetare genomgått Tillsyn A och en medarbetare Tillsyn B.  

13 medarbetare har genomgått UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). 

Under året har 8 medarbetare startat utbildning för körkortsbehörighet C. 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron ligger i år på 3,0%**, alltså har sjukfrånvaron minskat jämfört med 2015. Två 

långtidssjukskrivna brandmän har gått upp i arbetstid till 75 respektive 100%, dock fortfarande inte i ordinarie 

arbete. Olika skador och sjukdomar har lett till några sjukskrivningar på två till fyra veckor. Vi har också inom 

administrativa sidan en långtidssjukskrivning på 50% och en sedan tidigare på 75%.  

 

Arbetsskador och tillbud 

Under 2016 har vi haft fem arbetsskador på heltiden. Tre rör innebandy, en klämskada vid övning med stege 

samt en frätskada vid tvättmaskin. På deltiden har två olyckor rapporterats, varav en i samband med innebandy. 

Den andra olyckan var en allvarlig krock med lösa kreatur nattetid. Olyckan kunde ha blivit riktigt otäck men 

som tur var lyckades föraren hålla fordonet kvar på vägen. Två knäskador och en nackskada blev utfallet.  
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Tillbud som anmälts har varit tio stycken från heltiden och tre stycken från deltiden. Flertalet har koppling till 

fordon eller problem med larmutrustning mm. Två allvarliga tillbud har rapporterats vid en bilolycka där två 

bilar har tagit sig förbi avspärrningar. Just sådana incidenter har lett till att brandmän förolyckats på andra orter i 

landet. Kontroll och åtgärder har vidtagits i samtliga fall.  

Enbart en riskobservation har inkommit och behandlats via ledningsgrupp.  

 

Resultat / Analys: 

Relaterat givna målsättningar uppfattas målen i huvudsak uppfyllda. Möjligheten att rekrytera personal för att 

öka mångfalden är starkt begränsad då antagningsförutsättningar på nationell nivå försvårar vår möjlighet att 

uppnå fastställd ambition. 

 

 
 

 

Analys av ekonomi och ställning 

Årets resultat enligt balanskravet i tkr 2016  2015  2014   2013 2012 

  

Resultat enligt resultaträkningen 1 092  850  2 215  - 696 4 644  

Realisationsvinster 

Synnerliga skäl             2 327 

Utgående balanskravsresultat 1 092  850 2 215  1 631 4 644 

  

Resultatet (det finansiella) 
 

Resultatet för året påvisar ett överskott på 1 092tkr.  

Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap 

Soliditeten ligger på 27%. 

 Finansieringen för framtiden behöver överses med anledning av Räddningstjänstens behov av utveckling. Mot 

bakgrund av medlemskommunernas och samhällets utveckling så påverkas räddningstjänstens uppgifter och 

förutsättningar att lösa tilldelade uppgifter. 

 

Riskförhållande 

 

Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom 

medlemsavgifterna vid behov. 

Riskförhållandet bedöms som lågt. 

 

Kontroll 

 

Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs som sedan presenteras för direktionen. 

 

Direktionen har beslutat om internkontrollplan för uppföljning av beordrad och genomförd verksamhet. 
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Finansförvaltning 

Placeringspolicy för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 

 

Syfte 

Denna placeringspolicy anger regler för förvaltningen av RÖS:s placerade medel utifrån de riktlinjer som 

fastställts 2013-04-25 .  

 

Placeringspolicyn anger regler inom följande områden: 

 

· Tillgångsslag  

· Begränsningar för tillgångsslag  

· Begränsning av ränterisk 

· Begränsning av enhandsengagemang 

· Etiska krav 

· Uppföljning 

· Fastställande av policy 

 

Placeringsregler 

 

Tillgångsslag 

Förvaltningens medel får placeras i följande tillgångsslag: 

 

· Korta räntebärande värdepapper/fonder. 

· Långa räntebärande värdepapper/fonder. 

· Utländska  räntebärande värdepapper/fonder. 

· Utländska aktier/aktiefonder. 

· Svenska aktier/aktiefonder. 

 

 Begränsningar av placeringar i dessa tillgångsslag redovisas i kommande avsnitt. 

 

Begränsningar för tillgångsslagen 

Placeringar i de tillåtna tillgångsslagen skall normalt uppgå till följande andelar av de totala tillgångarna inom 

förvaltningen. Placeringarna får dock variera mellan angivna högsta och lägsta värden utifrån aktuell situation 

på finansmarknaden. 

 

Begränsning av ränterisk 
Förvaltningens innehav av ”korta räntebärande värdepapper/fonder” skall ha en genomsnittlig räntebindningstid 

på högst 4 år, men riktvärdet är 2 år. Placeringar skall ske huvudsakligen i svenska räntebärande värdepapper 

såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer utgivna av 

bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, dvs.  Investment Grade .  

 

”Långa räntebärande värdepapper/fonder” får ha en duration på högst  8  år och placeringar ska endast göras i 

värdepapper med hög kreditvärdighet dvs. Investment Grade, samt i banker med oktroj att bedriva verksamhet i 

Sverige .  Duration är ett mått på en tillgångs räntekänslighet och anger tillgångens effektiva återstående löptid.  

 

Utländska räntebärande värdepapper/fonder kan användas om dessa är valutasäkrade i svenska kronor, och får 

endast göras i värdepapper med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade.  Durationen avgör om de hamnar 

under kategorin ”korta” eller ”övriga”. 

 

Även med deposits/fasträntekonton avgör löptiden vilket tillgångsslag dessa tillhör. 

 

 

 



Räddningstjänsten östra skaraborg 20 

222000-1115 

Begränsning av enhandsengagemang  

Tillgångar som hänförs till en enskild emittent - eller emittenter inom samma koncern - får uppgå till högst 10 

% av de totala tillgångarna inom förvaltningen.  

 

Etiska krav 

Vid förvaltningen ska beaktas deklarationer och konventioner som har undertecknats av Sverige inom områdena 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Dessutom ska kriterier beaktas för bolag med verksamhet inom 

kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. 

För fondplaceringar gäller minimikravet att fonden måste förvaltas i linje med United Nations Principles for 

Responsible Investments (UNPRI), dvs. att ansvarig förvaltare har vedertagna riktlinjer för socialt ansvarsfulla 

investeringar (SRI). 

   

Uppföljning  

RÖS  bör minst två gång per år se över förvaltningen, med syfte att se om förutsättningar har förändrats, eller 

om enskilda tillgångsslag driftat och därför avviker från angivna riktvärden (t ex på grund av 

finansmarknadernas utveckling) och därför behöver rebalanseras. Förbundsdirektören ska minst två gånger per 

år redovisa utvecklingen av portföljen till direktionen samt att portföljen stämmer överens med fastställd 

placeringspolicy. 

   

Fastställande av policy 

RÖS fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av denna policy. 

 
Placeringar  

 

Förbundets placeringar uppgår per 161231 till 22 242tkr i bokföringen medan marknadsvärdet är 24 362tkr. 

Placeringarna finns som Ränteplaceringar, Räntefonder och Aktiefonder. 

 

 

 

.=== 
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Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr) 

Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålderspensionen och den särskilda 

avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen. 

För att säkra upp de framtida pensionsutbetalningarna så har förbundet upprättat en placeringspolicy som de 

sätter av pengar till vid behov enligt fastställd plan/fördelning. 

Förbundets placeringar uppgår per 161231 till 22 242tkr i bokföringen medan marknadsvärdet är 24 362tkr. 

 Placeringarna finns som Ränteplaceringar, Räntefonder och Aktiefonder. 

 

 

 

 2016 2015 

   

Avsättningar (inkl särskild löneskatt) för pensioner och 

liknande poster 31 483 30 716 

Totala pensionsförpliktelser 31 483 30 716 

   

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 

pensionsutbetalningar; bokfört värde 22 242 22 087 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 

pensionsutbetalningar; marknads värde 24 362 23 796 

   

"Återlånade" medel (skillnad mellan totala pensioner och 

finansiella placeringars marknadsvärde enligt ovan) -7 121 -6 920 

  

 

 

Investeringsredovisning (beloppen är i tkr) 

Projekt Budget Utfall Avvikelse 

Fastigheter 500 394 106 

Fordon 2 100 3 974 -1 874 

Inventarier 1 000 1 246 -246 

IT-stöd förebyggande 100  100 

RC i Skövde  21 -21 

Rakel 150 300 -150 

RÖS-nätet 130 137 -7 

Statsbidrag RC    

Summa nettoinvesteringar 3 980 6 072 -2 092 

  

 

Väsentliga personalförhållanden 

För statistik se verksamhetsberättelse, bilaga1. 
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Miljöredovisning 

Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder. 

 

Vi genomför kontroller enligt de direktiv som Miljösamverkan Östra Skaraborg tar fram. 

Vad avser RÖS fortsatta övningsverksamhet vid övningsfältet Hasslum fullföljs tidigare rutiner och kontroller 

vad avser miljöpåverkan. 

 

När det gäller transporterna så samordnas dessa i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Avfall källsorteras och transporteras till miljöstationen Risängen (Skövde). 

 

Förbundet har utarbetat riktlinjer för användning av skum vid insats och övning i syfte att minska 

miljöpåverkan. 

 

 

Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bedöms mot bakgrund av gällande budgetproposition få 

begränsade möjligheter att lösa tilldelade uppgifter inom ramen för rekrytering, utbildning  

och kompetensutveckling. 

 

MSB:s framtida begränsade förmåga bedöms påverka förbundets möjlighet att hantera den strategiska 

personalförsörjningen. 

 

Om den utveckling som nu kan förutses inträffar kommer detta att bl.a. innebära ekonomiska konsekvenser för 

förbundet. 

 

Tidigare avgiftsfria utbildningar kan komma att avgiftsbeläggas samt att vissa utbildningar tvingas att 

genomföras lokalt eller regionalt i egen regi. 

 

 

Framtidsbedömning 

Organisationen är i en generationsväxling som bedöms pågå de närmsta åren. Detta innebär ett behov av ökad 

rekrytering samt kompetensutveckling.  

Fastigheter fordon och vissa materielsystem är åldersstigna och behöver omsättas. 

Den alltmer komplexa risk och hotbild som utvecklas i samhället innebär att vi som en tydlig aktör i samhället 

måste utvecklas i takt med övriga samhället. 

Sammantaget kan det konstateras att det ekonomiska utrymmet för räddningstjänstens fortsatta utveckling och 

förmåga att lösa uppgifter sannolikt måste justeras. 
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Resultaträkning  Not 2016 2015 

     

Verksamhetens intäkter   6 937 233 5 534 987 

Verksamhetens kostnader  2 -89 084 629 -85 693 265 

Avskrivningar  3, 4, 5 -5 166 173 -4 873 007 

Verksamhetens nettokostnader   -87 313 569 -85 031 285 

     

Medlemsbidrag  6 88 576 000 86 080 000 

Finansiella intäkter  7 29 304 76 796 

Finansiella kostnader  8 -297 601 -439 889 

Värdepapper resultat   97 829 164 298 

Resultat före extraordinära poster   1 091 963 849 920 

     

     

Årets vinst   1 091 963 849 920 
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Balansräkning  Not 2016-12-31 2015-12-31 

     

Tillgångar     

     

Anläggningstillgångar     

     

Mark och byggnader  3 15 576 008 16 786 879 

Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel  4, 5 24 888 967 22 771 991 

     

Summa anläggningstillgångar   40 464 975 39 558 870 

Skolmåltidskuponger   52 800 64 800 

Fordringar  9 22 370 789 4 628 457 

Kortfristiga placeringar  10 22 242 058 22 086 778 

Kassa och Bank  11 15 021 566 31 132 156 

Summa omsättningstillgångar   59 687 213 57 912 191 

Summa tillgångar   100 152 188 97 471 061 

     

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

     

Eget kapital   26 271 499 25 421 579 

Årets resultat   1 091 963 849 920 

Summa eget kapital   27 363 462 26 271 499 

     

Avsättningar     

Avsättning för pensioner  12 31 482 706 30 716 024 

     

Skulder     

Långfristiga skulder  13 - 540 482 

Kortfristiga skulder  14 41 306 020 39 943 056 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 

  

100 152 188 97 471 061 

     

     

Panter och ansvarsförbindelser     

     

Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 2016 2015 

   

Den löpande verksamheten   

Årets resultat 1 091 963 849 920 

   

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   

Av- och nedskrivningar 5 166 173 4 873 007 

Ianspråktagna avsättningar 766 682 1 265 279 

Övriga ej likviditetspåverkande poster - 19 971 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 7 024 818 7 008 177 

   

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -17 742 332 22 465 822 

Ökning/minskning förråd och varulager 12 000 -34 600 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 362 965 -5 389 492 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 342 549 24 049 907 

   

Investeringsverksamheten   

Investering i materiella anläggningstillgångar -6 072 278 -7 687 037 

Ökn/minskn kortfristiga placeringar -155 281 -219 498 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 227 559 -7 906 535 

   

Finansieringsverksamheten   

Amortering av skuld -540 482 -108 830 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -540 482 -108 830 

   

Årets kassaflöde -16 110 590 16 034 542 

Likvida medel vid årets början 31 132 156 15 097 614 

Likvida medel vid årets slut 15 021 566 31 132 156 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning. 

 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 

kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  

 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett 

halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till 

anskaffningsvärdet minskat med eventuella  investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. 

 

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en avsättning i 

balansräkningen. 

 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

 

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

 

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån 

väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på 

detta har inte gjorts. 

 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

 2016 2015 

   

Material, entreprenad, konsulter, bidrag och 

transfereringar -621 811 -532 821 

Kostnader för arbetskraft -71 349 670 -69 955 605 

Övriga verksamhetskostnader -17 113 148 -15 204 839 

Summa -89 084 629 -85 693 265 
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Not 3  Mark och byggnader 

 2016 2015 

   

Ingående anskaffningsvärden 34 376 870 28 966 165 

Årets förändringar   

- Årets investeringar 705 979 5 283 808 

- Omklassificeringar - 126 897 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 082 849 34 376 870 

   

Ingående avskrivningar -17 589 991 -15 922 413 

- Årets avskrivningar -1 916 850 -1 667 578 

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 506 841 -17 589 991 

   

   

Pågående nyanläggningar   

Ingående balans - 126 897 

- Under året genomförda omfördelningar - -126 897 

Utgående balans 0 0 

   

Utgående restvärde enligt plan 15 576 008 16 786 879 

   

  

 

Not 4  Maskiner och inventarier 

 2016 2015 

   

Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 13 409 067 12 927 049 

Årets förändringar   

- Årets aktiverade utgifter, Inköp 1 392 684 482 018 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 801 751 13 409 067 

   

Ingående avskrivningar -11 416 291 -10 729 113 

Årets förändringar   

- Avskrivningar -668 192 -687 178 

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 084 483 -11 416 291 

   

   

   

Utgående restvärde enligt plan 2 717 268 1 992 776 
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Not 5 Bilar och transportmedel 

 2016 2015 

   

Övriga materiella anläggningstillgångar   

Ingående anskaffningsvärden 39 609 384 38 314 281 

Årets förändringar   

- Årets aktiverade utgifter, Inköp 3 973 614 1 921 211 

- Försäljningar och utrangeringar - -626 108 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 582 998 39 609 384 

   

Ingående avskrivningar -18 830 169 -16 938 025 

Årets förändringar   

- Försäljningar och utrangeringar - 626 108 

- Avskrivningar -2 581 131 -2 518 252 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 411 300 -18 830 169 

   

   

Utgående restvärde enligt plan 22 171 698 20 779 215 

  

 

Not 6 Medlemsbidrag 

 2016 2015 

   

   

Skövde 33 114 000 32 181 000 

Tibro 6 209 000 6 034 000 

Hjo 6 209 000 6 034 000 

Karlsborg 6 209 000 6 034 000 

Mariestad 23 265 000 22 609 000 

Töreboda 6 209 000 6 034 000 

Gullspång 7 361 000 7 154 000 

Summa 88 576 000 86 080 000 

  

 

Not 7 Finansiella intäkter 

 2016 2015 

   

Räntor 29 304 76 796 

Summa 29 304 76 796 
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Not 8  Finansiella kostnader 

 2016 2015 

   

Räntekostnader -19 601 -29 889 

Ränta på pensionskostnader -278 000 -410 000 

Summa -297 601 -439 889 

  

 

Not 9 Fordringar 

 2016 2015 

   

Kundfordringar 20 031 649 2 322 646 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 235 618 1 667 447 

Övriga kortfristiga fordringar 1 103 522 638 364 

Summa 22 370 789 4 628 457 

   

  

 

Not 10 Kortfristiga placeringar 

 2016 2015 

   

Räntebärande värdepapper och fonder 22 242 058 22 086 778 

Summa 22 242 058 22 086 778 

  

kr Anskaffnings 

värde 

Bokfört 

värde 

Marknadsvärde 

bokslutsdag 

Aktiefonder 3 247 710 3 247 710 4 510 801 

Räntebärande papper 18 994 348 18 994 348 19 850 757 

  

 

 

Not 11 Kassa och bank 

 2016 2015 

   

Bank 15 021 566 31 132 156 

Summa 15 021 566 31 132 156 
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Not 12 Avsättningar för pensioner 

 

 

 

 2016 2015 

   

Ingående avsättning 30 716 024 29 450 745 

Pensionsutbetalningar -1 805 000 -1 767 000 

Nyintjänad pension 2 149 997 2 383 252 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 278 000 410 000 

Förändring av löneskatt 149 685 247 027 

Övrigt -6 000 -8 000 

Utgående avsättning 31 482 706 30 716 024 

   

  

 

 

Not 13 Långfristiga skulder 

 2016 2015 

   

Ingående låneskuld 540 482 629 341 

Årets amortering -540 482 -88 859 

Utgående låneskuld 0 540 482 

   

Långfristiga skulder   

Lån hos medlemskommuner - 540 482 

Summa 0 540 482 

  
 2016 2015 

Förfallotider 

Låneskuldens struktur - lånelängd   
Andel som förfaller inom 3 år 0 % 35,1 % 

Andel som förfaller mellan 3-5 år 0 % 21,6 % 

Andel som förfaller efter 5 år 0 % 43,3% 

Summa 0 % 100 % 

 

Räntor 

Låneskuldens struktur - räntor 

Andel med rörlig ränta 0 % 100 % 

Andel med fast ränta 0 % 0 % 

Summa 0 % 100 % 
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Not 14 Kortfristiga skulder 

 2016 2015 

   

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut - 88 859 

Leverantörsskulder 2 317 466 2 188 213 

Skatteskulder 66 618 97 278 

Löneskulder inkl semesterlöner 7 839 984 7 071 528 

Övriga kortfristiga skulder 4 615 055 4 841 238 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 26 466 897 25 655 940 

Summa 41 306 020 39 943 056 

   

  

 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg godkänner årsredovisningen. 

 

Skövde 2017-02-23 

 

 

 

 

Rolf Eriksson Göte Carling 

1:e vice ordförande Ordförande 

 

 

 

Björn Fagerlund  

2:e vice ordförande  
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Ks § 149 Dnr KS 2017/0131

Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för direktionen i
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg samt de enskilda
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revi-
sionsberättelsen.

2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kornrnunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt årsredo-
visning 2016, revisionsberättelse och granskningsrapport samt direktionens
beslut om årsredovisningen.

Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska
lämna en motivering till beslutet.

Beslutsunderlag

Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning 2016
Direktionens protokoll den 27 mars 2017, § 3
AÖS revisionsberättelse för år 2016 den 29 mars 2017

Certifierad kommunal revisors granskningsrapport för år 2016 den 29 mars
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 70
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Sammanfattning  

 

Händelser under året 

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kom-
munalförbund som ansvarar för den kommunala 
renhållningsskyldigheten i de nio medlemskom-
munerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 
Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.  

Den 1 januari 2016 blev Gullspångs och Mari-
estads kommuner medlemmar i AÖS. I och med 
medlemskapet har personalstyrkan nästan för-
dubblats. Egen regiverksamheten med sophämt-
ning och återvinningscentraler har utökats i och 
med de båda nya kommunerna. Faktureringen av 
renhållningstjänster startade för första gången i 
egen regi i kommunerna Gullspång, Mariestad 
och Skövde.  

Insamlingen av matavfall fortsätter med nya om-
råden både bland villahushåll och i flerbostads-
hus. Under året har insamling startat för villahus-
håll i Mariestad och flerbostadshus i Falköping, 
Karlsborg, Tibro och Töreboda. 

Grönt kort fortsätter att göra succé i Hjo och i 
Karlsborg stod anläggningen färdig för Grönt kort 
i december. Under 2017 planeras ytterligare två 
Grönt kortanläggningar. 

 

Resultat 

Resultatet för 2016 är negativt med -8,6 mnkr 
och det budgeterade resultatet för året är -6,7 
mnkr.  

Soliditeten uppgår till 68,8 procent vilket innebär 
att det finansiella målet är uppfyllt. Den ekono-
miska ställningen är fortsatt god med ett eget ka-
pital om 64 mnkr. Det egna kapitalet har trots det 
negativa resultatet ökat under året eftersom de 
nya medlemskommunerna bidragit med ett kapi-
taltillskott på ca 21 mnkr. 

 

 

 

 

Investeringar 

Totalt uppgår investeringarna under året till 17,7 
mnkr. Ökade kostnader för avskrivningar har 
förutsetts och finns med i budget. 

Vid övertagandet av Mariestads och Gullspångs 
verksamheter togs även de anläggningstillgångar 
över som hör till avfallsverksamheten. Det 
handlar främst om byggnader och maskiner till 
ett värde av 4,8 mnkr för Mariestad och 1,6 mnkr 
för Gullspång.  

Under året har även tre nya sopbilar, en 
transportbil och två lastmaskiner köpts in till 
verksamheten i Mariestad för ca 10 mnkr.  

 

Framtid 

Än så länge har förbundet en god ekonomisk 
ställning med ett stort eget kapital, mycket tack 
vare kapitaltillskott från nya medlemskommuner.  

Införandetakten för matavfallssortering kommer 
att öka under de två år som är kvar innan målet 
ska vara uppfyllt vilket innebär att kostnaderna 
kommer fortsätta öka. När matavfallssortering är 
infört i samtliga kommuner kommer 
kostnadsnivån att stabiliseras på en högre nivå.  

Insamlingsverksamheten är i nuläget 
underfinansierad och justeringar i taxan kommer 
på sikt att vara nödvändiga för att öka intäkterna 
och möta kravet på budget i balans. 
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Ordfö randen har ördet 

 

2016 handlade mycket om konsolidering av verksamheterna i Gullspång och Mariestad med den befintliga 
verksamheten. 2016 var även ett år då AÖS verksamhet vid ett flertal tillfällen uppmärksammades i media. 
Särskilt uppmärksammat var systemet med Grönt Kort, vilket innebär att våra kunder har tillträde till åter-
vinningscentraler även under obemannade tider. Bl.a. annat har detta inneburit förändrade arbetstider på 
återvinningscentralen i Hjo. De förändrade arbetstiderna var ett initiativ från personalen som märkte för-
ändring i återvinningsvanor hos Hjoborna. 

2016 var också ett år då förekomsten av hotelser ökade. Antalet händelser var få, men ändå för många för 
vad som kan anses som acceptabelt. Avfallshantering Östra Skaraborg ska vara och är en bra och trygg ar-
betsplats för alla anställda och förtroendevalda. Därför har vi en nolltolerans mot hotfullt beteende vilket 
polisanmäls omgående.  

Under 2016 var den uppmärksamhet som AÖS fick i samband med Avfall Sveriges höstmöte särskilt gläd-
jande. Många av åhörarna var mycket nyfikna och ställde initierade följdfrågor om Grönt Kort-systemet.  

Direktionsmötet i september var som vanligt mycket givande eftersom extra tid ägnades åt att diskutera 
verksamhetsplan. Det är som ordförande glädjande att se medlemskommunernas respektive representan-
ter så engagerade i att utveckla verksamheten. 

 

  

 

Martin Odenö  
Ordförande 

 

 

 

 

   

Foto Thomas Harrysson 
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Organisatiön öch pölitik  

Kommunalförbundet  

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består se-
dan den 1 januari 2016 av nio kommuner då Gull-
spångs och Mariestads kommuner blev medlem-
mar. I AÖS medlemskommuner bor ungefär 
170 000 invånare. 

 

 
 

Kartbild över AÖS medlemskommuner 

 

Uppdrag 

AÖS ansvarar för den kommunala renhållnings-
skyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 
omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av 
hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, 
som är jämförligt med hushållsavfall.  

 

Politisk ledning 

Kommunalförbundet leds av en direktion och 
varje medlemskommun representeras av två leda-
möter och två ersättare. Skövde kommun innehar 
ordförandeposten och posten som vice ordfö-

rande alternerar årligen mellan övriga medlems-
kommuner. Ordförande är Martin Odenö (M) och 
vice ordförande under 2016 var Karola Svensson 
(C) från Falköping. Direktionen har fyra till fem 
sammanträden per år och platsen för mötena väx-
lar mellan medlemskommunerna.  

 

Revisorer 

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer 
och för mandatperioden 2015-2018 har Lars Elin-
derson (M), Falköping och Anders Benjaminsson 
(C), Töreboda utsetts till revisorer. 

 

Verksamhetsområden 

I den kommunala renhållningsskyldigheten ingår 
insamling av hushållsavfall från hushåll och före-
tag, latrintömning, tömning av enskilda avlopp 
och insamling av hushållens farliga avfall samt 
grovavfall. 

I Gullspång, Mariestad och Skövde utförs in-
samlingen med egen personal och egna sopbilar. I 
övriga kommuner anlitas två olika entreprenörer 
som utför insamlingen åt AÖS. Tömning av en-
skilda avlopp utförs enbart med hjälp av entre-
prenörer.  

För insamling av hushållens farliga avfall och 
grovavfall finns 17 återvinningscentraler varav 3 
drivs med hjälp av entreprenörer och 7 tillsam-
mans med ideella föreningar. AÖS har också mot-
tagning av verksamhetsavfall vid Bångahagens av-
fallsanläggning i Mariestad och Odenslunds ÅVC i 
Gullspångs kommun. 

AÖS är också genom avtal med Gullspång, Karls-
borg, Mariestad, Skövde och Töreboda behjälplig 
i frågor som rör sluttäckning av deponier.  
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Från     Till 
Effektiv sophämtning   Miljödriven och effektiv avfallshantering 
 
 
 
 
 
Vår färdriktning syftar till att skapa långsiktiga samhällsekonomiska och miljörelaterade vinster, vilket 
kommer att påverka kunder, medarbetare och ekonomi. 
 
 
 
 

Vision 
 

Vi är en av de ledande i Sverige  
inom kommunal avfallshantering  

och  
alla våra invånare sorterar rätt! 

Verksamhetsidé 
 

Vi säkerställer medlemskommunernas in-
samling och omhändertagande av hushålls-

avfall till vår gemensamma nytta. 
 

Vi bedriver verksamheten med god service 
på ett miljöriktigt och effektivt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallstrappan 

Hur avfall bör undvikas och hanteras kan illustre-
ras med en ”avfallstrappa” där målet är att 
komma så högt upp i trappan som möjligt. AÖS 
färdriktning är ett utmärkt stöd i det arbetet. 

 

 

 

 

Vision 

AÖS vision beskriver vad förbundet eftersträvar 
att uppnå i framtiden. Det är en utmanande vision 
och vi arbetar mycket med våra kunder för att få 
rätt sortering, både i sopkärlen och på återvin-
ningscentralen. 

 

 

 

Verksamhetsidé 

Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning 
av den verksamhet som AÖS bedriver, vilka vi är 
till för och vad som kännetecknar inriktningen på 
vårt arbete. 
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Verksamhet öch miljö  

Verksamhets- och miljöperspektivet innebär att vi 
bedriver en miljöriktig och effektiv verksamhet. Vi 
strävar efter att ligga i framkant inom teknisk ut-
veckling för att optimera och effektivisera verk-
samheten i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ansluta fler fastighetsägare till insamling av 
matavfall med syfte att nå den nationella 
målsättningen senast år 2018.

Nyckelfråga

Bedriva en effektiv och miljöriktig 
verksamhet

Nyckelfråga

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor 
utsträckning som möjligt.

Nyckelfråga

Mål 2016 Måluppfyllelse 

 
Samtliga villahushåll på lands-
bygd i Skövde är anslutna till in-
samling av matavfall (2016). 
 
 
 
Ansluta 2 000 villahushåll i Mari-
estad till insamling av matavfall 
(2016). 
 
Ansluta fler kommunala bostads-
bolag till insamling av matavfall 
(2016). 

 

 
Målet är inte uppfyllt. På grund 
av fördröjd upphandling av 
sopbilar till Skövde kommer in-
samlingen att bli förskjuten till 
2018. 
 
Målet är uppfyllt. Insamlingen 
startade under hösten 2016. 
 

 
Målet är uppfyllt. Tibrobyggen 
och Törebodabostäder har 
startat sortering av matavfall 
och fler startar inom kort. 
 

Mål 2016 Måluppfyllelse 

 
50 % av den totala ordinarie for-
donsflottan för sophämtning ska 
vara biogasdriven. 
 
Utöver biogas ska den ordinarie 
fordonsflottan för sophämtning 
till 20 % drivas med andra alter-
nativ till fossila drivmedel (2016).  
 
Gemensamma föreskrifter senast 
under 2018. 

 
Målet är uppfyllt. Andelen upp-
går till 57 %. 
 
 
Målet är uppfyllt. Andelen upp-
går till 30 %. 
 
 
 
Förslag till nya föreskrifter har 
skickats till medlemskommu-
nerna för beslut. 
 

Mål 2016 Måluppfyllelse 

 
5 % av slammet från enskilda av-
loppsanläggningar hanteras lo-
kalt via avvattning (2016). 
 

 
Målet är uppfyllt. 7 % av slam-
met hanteras lokalt. 
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Händelser under året 
 

Mål för matavfall 2018 

Riksdagens etappmål om insamling av matavfall 
närmar sig och vid utgången av år 2018 har AÖS 
som mål att samla in 50 procent av det matavfall 
som uppstår. För att nå målet behöver insamling 
ske från villahushåll, flerbostadshus och restau-
ranger. 

I AÖS medlemskommuner uppstår det årligen ca 
12 580 ton matavfall av vilket AÖS ska samla in 50 
procent (6 290 ton). Under 2016 samlades 3 709 
ton matavfall in vilket motsvarar 29,3 procent av 
det matavfall som uppstår. Det är en ökning jäm-
fört med 2015 (27,5 %). Anledningen till den 
knappa ökningen är att Mariestad och Gullspång 
inte sorterade matavfall då de blev medlemmar i 
AÖS samtidigt som invånarantalet i förbundet 
ökade.  

Sortering av matavfall omfattar så här långt vill-
hushåll i samtliga kommuner förutom Gullspång. 
De kommunala fastighetsbolagen i samtliga kom-
muner har fått information om insamling men 
kommit olika långt vad gäller införande. Kommu-
nala kök i Falköping och Skövde sorterar matav-
fall och övriga kommunala kök kommer att kon-
taktas för start under 2017 och 2018. 

För att ha en möjlighet att nå matavfallsmålet un-
der 2018 behöver införandetakten öka. Vid ut-
gången av 2018 kommer därför samtliga villahus-
håll och flerbostadshus ha fått möjlighet att 
starta sortering av matavfall. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bild: Angiven måluppfyllelse bygger på Naturvårdsverkets 
statistik att varje person ger upphov till 74 kg matavfall per 
år. 

 

Matavfall i Mariestad 

Under hösten har ca 2 200 villahushåll i Mari-
estad fått erbjudande om att börja sortera 
matavfall. Efter att informationsmöten genom-
förts på flera platser i kommunen startade in-
samlingen i november. 83 procent av villahushål-
len valde att börja sortera och sorteringen funge-
rar utmärkt. ”Det är väldigt positivt” säger Peter 
Ahlström som är transportledare för sopförarna i 
Mariestad. 

Under våren 2017 införs matavfallsinsamling för 
resterande villahushåll i Mariestad och hösten 
2017 i Gullspång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavfall i flerbostadshus 

I Skövde sorterar ca 4 800 lägenhetshushåll sitt 
matavfall. Under 2016 har de kommunala bo-
stadsbolagen i Falköping, Karlsborg, Tibro och Tö-
reboda börjat med sortering vid några av sina fas-
tigheter, totalt ca 1 400 lägenheter.  

Under de två kommande åren kommer samtliga 
kommunala och privata flerbostadshus i AÖS 
medlemskommuner att erbjudas matavfallssorte-
ring. Det innebär att ca 1 000 fastighetsägare och 
34 000 lägenhetshushåll kommer att få möjlighet 
att sortera sitt matavfall.  

Under februari 2017 kommer privata flerbostads-
husägare bjudas in till informationsmöten om 
sortering av matavfall. 

Jörgen Svenborger och Peter Ahlström i samband med 
matavfallsstarten i Mariestad. Foto: Mikael Ljung-
ström 

Samla in minst 50 % av det 
matavfall som uppstår senast år 

2018

Samla in minst 50 % av det 
matavfall som uppstår senast år 

2018

20162016 29,3 %29,3 %
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Visste du att… 
 

… AÖS insamlingssystem för matavfall har godkänts av 
Jordbruksverket?  

Det innebär att restprodukten från framställning av  
biogas kan användas vid ekologisk växtodling. 

AÖS tog plats på höstmötet 

Branschorganisationen Avfall Sverige anordnar 
årligen ett höstmöte där tjänstemän och politiker 
från landets kommuner träffas och tar del av 
olika erfarenheter inom avfallsområdet. Temat 
för höstmötet var insamling av hushållsavfall. 

Till årets möte var AÖS inbjudna att prata om 
Grönt kort på återvinningscentralerna. Ett kon-
cept som AÖS är först i Sverige med att imple-
mentera. AÖS omnämndes dessutom i två olika 
presentationer om forskningsprojekt kring rutt-
optimering och teknik för självkörande sopbilar i 
samarbete med Högskolan i Skövde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nya gemensamma avfallsföreskrifter 2018 

Förslag till nya avfallsföreskrifter har lämnats till 
medlemskommunerna för beslut under våren 
2018. Förslaget innebär att tre olika avfallsföre-
skrifter blir en gemensam föreskrift för alla AÖS 
kommuner. Sommartömningsperioderna samord-
nas, abonnemang för matavfall blir standard med 
tömning av restavfall var fjärde vecka samt för-
tydligande kring fastighetsägarens ansvar för små 
avloppsanläggningar är några av de föreslagna 
förändringarna. 

Nytt miljövänligt fordonsbränsle 

Ett av AÖS mål är att göra fordonsflottan för sop-
hämtning fri från fossila bränslen. Målet omfattar 
även de entreprenader för sophämtning som AÖS 
upphandlat. Majoriteten av sopbilarna i AÖS om-
råde, 57 procent, körs på biogas som framställs 
av det matavfall som AÖS samlar in. Samtliga sop-
bilar som körs i egen regi i Gullspång, Mariestad 
och Skövde och som inte är biogasdrivna tankas 
med fossilfri syntetisk diesel. Det motsvarar 30 
procent av den totala fordonsflottan. Totalt sett 
körs 87 procent av sopbilarna på fossilfritt 
bränsle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsprojekt med Volvo  

Tillsammans med Volvo Advanced Technology & 
Research, Gesink Norba och Högskolan i Skövde 
deltar AÖS i en förstudie avseende autonoma 
funktioner för sopbilar. Som ett led i studien ge-
nomfördes den 11 november en kartläggning av 
sophämtningsprocessen ur ett fordonsperspektiv. 
Syftet med kartläggningen var att identifiera ris-
ker och ineffektiva arbetsmoment samt att före-
slå automationslösningar. Kartläggningen kom-
mer att kompletteras med ytterligare undersök-
ning av sophämtningsprocessen via sopförare ut-
rustade med så kallade GoPro-kameror. 

 

 

 

 

 

Jessica Rytter presenterar Grönt kort på  
Avfall Sveriges höstmöte i Stockholm. 

Lars Persson och Peter Dahlström, AÖS, tillsammans med represen-
tanter för Skövde kommun som också gått över till fossilfri diesel. 
Foto: Skövde kommun 
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Kund 

Kundperspektivet innebär att verksamheten kän-
netecknas av god service, hög tillgänglighet, en-
kelhet och flexibilitet. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mål och måluppfyllelse 2016 

 

 

  

 

Händelser under året 
 

Ny second hand container 

I januari fick återvinningscentralen i Falköping en 
second hand container där kunderna kan skänka 
saker för återanvändning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med-
arbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

God service med hög tillgänglighet och 
tydliga öppettider på ÅVC.

Nyckelfråga

Aktuell och lättillgänglig information om 
AÖS miljödrivna avfallshantering och 
kundens bidrag till denna 
(”alla måste förstå – alla måste vara med”)

Nyckelfråga

Mål 2016 Måluppfyllelse 

 
Grönt kort införs på minst två 
ÅVC (2016). 

 
Målet är inte uppfyllt. Grönt kort 
har införts på Karlsborgs ÅVC. 

Mål 2016 Måluppfyllelse 

 
Inget mål satt för år 2016. 
Långsiktigt mål att nöjd kund-
index ska vara minst 85 % 
(2017). 
 

 
Aktiviteter genomförs i syfte att 
nå målet till år 2017. 

Visste du att… 
 

… att ca 250 ton kläder och textil samlades 
in i AÖS kommuner under 2016? 

 
(Källa: Myrornas och Emmaus insamlingsstatistik 2016) 

Den traditionella tomteutställ-
ningen på återvinningscen-

tralen i Falköping. Vid jul bjöds 
det på pepparkakor och glögg. 
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Grönt kort i Karlsborg 

Precis innan årsskiftet stod återvinningscentralen 
i Karlsborg redo att ta emot nya Grönt 
kortkunder. Ny grind, kortläsare, belysnings-
armaturer och administrativ teknik har 
installerats för att låta kunder lämna sitt avfall 
alla dagar i veckan från kl 7 på morgonen till kl 21 
på kvällen. Intresset är stort och hittills har 
ungefär 300 kunder anmält intresse för det gröna 
kortet. 

”Det fungerar alldeles utmärkt”, tycker Christina 
Storm, ny ÅVC-chef i AÖS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fler än tusen Grönt kort-kunder i Hjo 

Grönt kort infördes för ungefär ett år sedan i Hjo 
och det har blivit en succé. Fler än 1 200 kunder 
har skaffat det Gröna kortet och kan besöka 
återvinningscentralen på tider då den är stängd 
för övriga besökare.  

Antalet besökare på helgen har ökat kraftigt 
samtidigt som besöken på måndag kväll har 
minskat i samma utsträckning vilket lett till att 
kvällsöppet har tagits bort. Återvinningscentralen 
kommer från 1 januari 2017 endast vara 
bemannad med personal på dagtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll på Risängen och Bångahagen 

Under våren byggdes Risängens återvinningscen-
tral delvis om för att förbättra trafikflödet, 
minska köbildning och styra undan tunga fordon 
från den publika delen av centralen. Behållarna 
för återvinningsmaterial har möblerats om, åter-
vinning av förpackningar har fått en egen plats 
och ny yta med stora fickor att lämna skrym-
mande material i har skapats. 

Företagskunder som tidigare lämnat verksam-

hetsavfall hänvisas numera till privata entrepre-

nörer. 

Fallskydd har monterats och förbättrats på både 

Bångahagen och på Risängens ÅVC:er. 

Fakturering i egen regi 

Vid Mariestads och Gullspångs medlemskap tog 
AÖS samtidigt över ansvaret för fakturering av 
renhållningstjänsterna i de båda nya medlems-
kommunerna. 

I samband med systembyte hos Skövde Nät AB 
flyttades fakturering av renhållningstjänsterna i 
Skövde till AÖS egna och nya enhet för fakture-
ring.  

 

 

 

 

Visste du att…  
 

… representanter från 24 kommuner har gjort stu-
diebesök hos AÖS under hösten för att studera 

Grönt kort och AÖS ruttplaneringssystem Optigon.  
 
 

Visste du att…  
 

… du kan anmäla dig till Grönt kort följande 
hemsida, http://www.grontkortavfall.se/ 

 
Grönt kort finns på återvinningscentralerna i 

Hjo, Karlsborg och Timmersdala. 
 

 

Leif Lindqvist, driftledare ÅVC och Christina Storm 
ÅVC-chef 
Foto: Björn Johansson, Skaraborgsbygden 
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Medarbetare 

 

Medarbetarperspektivet innebär att AÖS ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö där 
medarbetarna utvecklas i sina roller och ger god 
service till våra kunder. 

 
 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Händelser året 

Nya medarbetare! 

Vid årsskiftet nästan fördubblades antalet 
medarbetare i AÖS från 31 till 55 när Gullspång 
och Mariestad blev medlemmar i förbundet. 
Insamling av hushållsavfall utförs nu i egen regi i 
tre medlemskommuner (Gullspång, Mariestad 
och Skövde). Antalet återvinningscentraler som 
drivs i egen regi uppgår nu till nio. 

 

Yrkeskompetensbevis (YKB) 

Den obligatoriska YKB-utbildningen för chaufförer 
slutfördes under våren. Att utföra transporter 
med lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer 
krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det 
en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens 
för att få utföra sådana transporter. 

För att upprätthålla yrkeskompetensbeviset 
kommer en årlig utbildningsdag att arrangeras 
förtlöpande för AÖS chaufförer. 

 

 

 

Retorikutbildning och studiebesök i Falköping 

Under året har samtliga anställda i Mariestad och 
Gullspång erhållit utbildning i retorik. Syftet har 
varit att stärka och utveckla medarbetarnas 
kunskaper om att informera. Medarbetarna har 
också förberetts inför kommande 
informationsmöten i samband med start av 
insamling av matavfall i Mariestad. 

Studiebesök till Falköpings biogasanläggning har 
anordnats för att personalen ska få se hur 
matavfallet som samlas in tas om hand och blir 
till biogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Vara en attraktiv arbetsgivare.

Nyckelfråga

Mål 2016 Måluppfyllelse 

 
Inget mål satt för år 2016. 
Långsiktigt mål att nöjd med-
arbetarindex ska vara minst  
85 % (2017). 

 
Aktiviteter genomförs i syfte att 
nå målet till år 2017. 
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Hot, våld och inbrott på ÅVC 

Hot, våld och inbrott på återvinningscentraler 
förekommer tyvärr oftare än man kan tro. Under 
året har tre incidenter med hot och våld på ÅVC 
polisanmälts. Situationerna varierar, allt från 
stöldförsök till någon som inte vill betala eller 
som blir upprörd över information om reglerna 
för sortering. 

Bilbatterier, TV-apparater, datorer och annan 
småelektronik innehåller metaller som gör dem 
stöldbegärliga.  

 

”De verbala hoten har ökat och det är ett problem 
som vi jobbar med ständigt”, säger driftansvarig 
Leif Lindqvist. Kurser i hur man hanterar hot och 
våldssituationer samt hur personalen kan känna 
igen drogpåverkade människor kommer genom-
föras under nästa år. 

Hot och våld på återvinningscentralerna är ett 
problem över hela Sverige och Bransch-
organisationen Avfall Sverige har påbörjat en 
kartläggning av omfattningen av hot och våld mot 
personal samt stölder på återvinningscentralerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalredovisning 

Medarbetare  

Antalet tillsvidareanställda har ökat från 31 till 55 
under året vilket beror på personalövertag vid 
Gullspångs och Mariestads medlemskap i AÖS.  

Andelen kvinnor har totalt sett minskat något 
från 32 till 29 procent. Inom administration har 
det dock skett en ökning av antalet kvinnor. Det 
beror främst på nya tjänster inom kundtjänst och 
fakturering av renhållningsavgifter i egen regi. 

Medelåldern bland AÖS medarbetare är 46 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året har 10 
inbrott på våra ÅVC 

polisanmälts. 

29%

71%

Andel kvinnor och män på AÖS

Kvinnor Män
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under 2016 uppgår till 
5,2 procent. Det är en ökning jämfört med före-
gående år då frånvaron var 1,8 procent. I Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) sammanställning 
av sjukfrånvaro uppgår den genomsnittliga sjuk-
frånvaron inom offentlig sektor till 7,0 procent. 

Av den totala sjukfrånvaron står kvinnor för 44 
procent av frånvaron och män för 56 procent. 
Sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer uppgår till 1,4 
procent. 

Det är viktigt att känna till att i en liten personal-
grupp kan enstaka sjukskrivningar eller återgång i 
arbete ge stora utslag i statistiken och speglar 
inte den generella bilden av läget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visste du att… 
 

… AÖS är 23:e bästa avfallskommun i Sverige en-
ligt branschorganisationen Avfall Sverige. 

 

Foto Thomas Harrysson 

Foto Thomas Harrysson 
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Andel kvinnor och män i olika 
verksamheter på AÖS 2016

Kvinnor

Män
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Andel kvinnor och män på AÖS 
2010-2016

Kvinnor Män

0,60%

0,90%3,70%

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall 
av den totala frånvaron 5,2%

<29 år 30-49 år >50 år

AÖS personal 
Foto: Thomas Harrysson 
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Ekönömi 

 

Ekonomiperspektivet innebär att vi arbetar så 
kostnadseffektivt som möjligt och strävar efter 
att ha låga avgifter för vår verksamhet. 

 

 

Mål och måluppfyllelse 

 

 

Resultat 2016 

Resultatet för 2016 är negativt med -8,6 mnkr 
och det budgeterade resultatet för året är -6,7 
mnkr.  

Soliditeten uppgår till 68,8 procent vilket innebär 
att det finansiella målet är uppfyllt. Den ekono-
miska ställningen är fortsatt god med ett eget ka-
pital om 64 mnkr. Det egna kapitalet har trots det 
negativa resultatet ökat under året eftersom de 
senaste medlemskommunerna bidragit med ett 
kapitaltillskott på ca 21 mnkr. 

Jämförbarheten mellan åren försvåras dels av att 
AÖS fått två nya medlemskommuner och dels för 
att byte av kontoplan till BAS-13 genomförts. 

Intäkter 

Intäkterna för 2016 uppgår till 118,2 mnkr vilket 
är 3,9 mnkr mer än budgeterat. Det är främst 
intäkterna från insamlingsverksamheten 
(sophämtning och enskilda avlopp) som 
överstiger budget. Det beror främst på 
försiktighet i budgeteringen av intäkter för de nya 
kommunerna Mariestad och Gullspång.  

På ÅVC har försäljning av en hjullastare och 
ökade mängder skrot lett till intäkter som 

överstiger budget. Mer arbete inom sluttäckning 
har genomförts under året än budgeterat vilket 
ger större intäkter då kostnaderna faktureras 
kommunen i vilken deponin ligger.  
 

Intäkter/ 
verksamhet 

Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Avvikelse 
budget 

Insamling 95 900 93 500 2 400 

ÅVC 6 700 6 100 600 

Övrigt 15 600 14 700 900 

Summa 118 200 114 300 3 900 

 

 

Diagrammet visar hur intäkterna är fördelade mellan de olika 
verksamhetsgrenarna i AÖS. 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Ekonomi i balans.

Nyckelfråga

81%

6%

13%

Fördelning intäkter 

Insamling

ÅVC

Övrigt

Mål 2015 Måluppfyllelse 

 
Soliditeten understiger inte  
35 % (2016). 
 

 
Målet är uppfyllt.  
Soliditeten är 68,8 %. 
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Kostnader 

Kostnaderna för 2016 uppgår till 126,8 mnkr 
vilket är 5,8 mnkr mer än budgeterat (121 mnkr).  

Kostnaden för förändring av semesterlöne-
skulden uppgår till 1 000 tkr jämfört med 
föregående år då den uppgick till 80 tkr. Det är en 
obudgeterad effekt av personalövertag från 
Mariestads och Gullspångs kommuner.  

Budgetavvikelsen för insamlingsverksamheten 
beror förutom ovanstående på för lågt 
budgeterad kostnad för slamentreprenaden i 
Mariestad och Gullspång. 

På återvinningscentralerna överstiger 
kostnaderna budget med ca 2 mnkr och det beror 
främst på reparationer och underhåll på Risängen 
i Skövde och Bångahagen i Mariestad.  

Bland övriga kostnader är det främst kostnader 
för sluttäckning som överskrider budget med ca  
2 mnkr men motsvarande intäkt gör att 
verksamheten är kostnadsneutral.  
 

 

 

 

Diagrammet visar hur kostnaderna är fördelade mellan de olika 
verksamhetsgrenarna i AÖS. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 17,7 mnkr. Vid 
övertagandet av Mariestads och Gullspångs 
verksamheter togs även de anläggningstillgångar 
över som hörde till avfallsverksamheten. Det 
handlar främst om byggnader och maskiner till 
ett värde av 5,9 mnkr för Mariestad och 1,6 mnkr 
för Gullspång.  

Under året har även tre nya sopbilar, en 
transportbil och två lastmaskiner köpts in till 
verksamheten i Mariestad för 9,6 mnkr. 
Investeringar för ca 300 tkr har gjorts i Karlsborg 
för att förbereda anläggningen för Grönt kort. På 
Risängen har C3C-block för att bygga 
materialfickor köpts in för ca 350 tkr. Ökade 
kostnader för avskrivningar har förutsetts och 
finns med i budget. 

 

 

 

 

 

 
 

Framtid 

Än så länge har förbundet en god ekonomisk 
ställning med ett stort eget kapital, mycket tack 
vare kapitaltillskott de senaste åren (ca 30 mnkr).  

Införande av matavfallssorteringska vara klart 
senast under 2018 och därefter kommer 
kostnadsnivån att stabiliseras på en högre nivå. 
Insamlings-verksamheten är i nuläget 
underfinansierad och justeringar i taxan kommer 
på sikt att vara nödvändiga för att öka intäkterna 
och möta kravet på budget i balans. 

Frågan om ansvaret för insamling av 
förpackningar är på nytt väckt. Miljöminister 
Karolina Skog har planer på en ny ansvars- och 
rollfördelning inom avfallsområdet som kan 
påverka både AÖS verksamhet och ekonomi. Ar-
betet i regeringskansliet kommer att konkretise-
ras efter hand under våren varvid mer detaljer 
kring förslaget kommer att bli kända. 

47%

26%

27%

Fördelning kostnader

Insamling

ÅVC

Övrigt

Kostnader/ 
verksamhet 

Utfall 
2016 

Budget  
2016 

Avvikelse 
budget 

Insamling 59 800 57 700 -2 100 

ÅVC 32 400 30 500 -1 900 

Övrigt 34 600 32 800 -1 800 

Summa 126 800 121 000 -5 800 

Nya materialfickor på Risängens återvinningscentral 
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Foto: Thomas Harrysson 
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Resultatra kning 

 

 

 

 
 Not 2016-12-31 Budget 

2016 
2015-12-31 

  
   

Intäkter 
 

   

Grund- och hämtningsavgifter 
 

95 443,3 94 675,0 69 838,2 

Övriga intäkter 1 22 730,5 19 585,0 13 544,4 

Summa intäkter 
 

118 173,8 114 260,0 83 382,6   
   

Kostnader 
 

   

Övriga externa kostnader  2 -92 527,2 -88 290,0 -67 191,2 

Personalkostnader 3 -30 004,3 -29 090,0 -18 068,9 

Avskrivningar 4 -4 239,2 -3 745,0 -2 039,9 

Summa kostnader 
 

-126 770,7 -121 125,0 -87 300,0   
   

Summa verksamhetens nettokostnader 
 

-8 596,9 -6 865,0 -3 917,4   
     
   

Finansnetto 
 

   

Ränteintäkter 
 

4,2 150,0 42,2 

Räntekostnader 
 

-17,6 0,0 -26,1   
   

ÅRETS RESULTAT 
 

-8 610,3 -6 715,0 -3 901,4 
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Balansra kning 
 

Not 2016-12-31 2015-12-31 
  

  

TILLGÅNGAR 
 

  
  

  
Anläggningstillgångar 

 
  

Fastigheter 5 6 065,8 316,4 

Maskiner 6 3 893,7 1 221,3 

Inventarier 7 1 115,7 607,8 

Bilar och andra transportmedel 8 10 257,3 5 721,5 

Summa anläggningstillgångar 
 

21 332,5 7 867,0   
  

Omsättningstillgångar 
 

  

Kundfordringar   28 993,6 21 545,4 

Övriga fordringar 
 

178,3 6,9 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

1 796,1 1 284,0 

Kassa och bank   40 368,3 37 810,9 

Summa omsättningstillgångar 
 

71 336,3 60 647,2   
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

92 668,8 68 514,2   
    
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  

Eget kapital 
 

72 348,2 54 938,1 

Årets resultat 
 

-8 610,3 -3 901,4 

Summa eget kapital 9 63 737,9 51 036,7   
  

Kortfristiga skulder 
 

  

Leverantörsskulder 
 

14 894,9 11 303,9 

Övriga skulder 10 4 246,1 1 076,7 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 9 789,9 5 097,1 

Summa kortfristiga skulder 
 

28 930,9 17 477,7   
  

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

92 668,8 68 514,2 
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Kassaflö desanalys 

  
2016-12-31 2015-12-31 

 
  

Den löpande verksamheten    
  

Årets/delårets resultat -8 610,3 -3 901,4 

Justering för av- och nedskrivningar 4 239,2 2 039,9 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   

Kapitaltillskott från nya medlemskommuner 21 311,6  

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 16 940,5 -1 861,5  
  

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -8 131,7 300,6 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 11 453,4 -703,6 

Medel från den löpande verksamheten 20 262,2 -2 264,5  
   
  

Investeringsverksamheten    
  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17 704,6 -2 858,9 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   

Medel från investeringsverksamheten 17 704,6 -2 858,9  
   
  

Finansieringsverksamheten    
  

Amortering av skuld   

Medel från finansieringsverksamheten 0 0  
   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 557,6 -5 123,4 
 

  

Likvida medel vid årets början 37 810,8 42 934,4 

Likvida medel vid delårets slut 40 368,4 37 810,8 
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Nöter öch tilla ggsupplysningar 

 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden 
från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har skett efter bokförings-
mässiga grunder.  

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp. 

 

Avskrivning 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 

 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponent-
avskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.  
 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 
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Noter (tkr) 

 

Not 1 Övriga intäkter 2016-12-31 2015-12-31 
  

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 6 739,5 5 934,1 
Intäkter övrig verksamhet (fastighetsnära insamling av förpackningar FNI, 
verksamhetsavfall, sluttäckning) 

15 175,7 7 008,5 

Övriga intäkter 815,3 601,8 
Summa 22 730,5 13 544,4 

 

 

 

 

Not 2 Övriga externa kostnader 2016-12-31 2015-12-31 
  

 
Inköp av inventarier och material 1 925,7 4 091,7 
Entreprenader 58 002,2 49 360,4 
Konsulttjänster 2 240,6 1 332,6 
Lokal- och markhyror 1 862,4 1 446,1 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 963,3 484,2 
Bränsle, energi och vatten 3 808,7 1 879,9 
Transporter 2 376,8 1 604,8 
Övriga verksamhetskostnader 21 347,6 6 991,4 
Summa 92 527,2 67 191,2 

 
 

 

I ovanstående diagram har gemensamma kostnader för administration, direktion etc. fördelats ut på respektive verksamhet enligt 
en fördelningsnyckel baserad på andel av de totala kostnaderna. 

 

87%

13%

Redovisning av totala intäkter per verksamhetstyp

Kommunalt insamlingsansvar

Övrig verksamhet (FNI,
verksamhetsavfall, sluttäckning)

86%

14%

Redovisning av totala kostnader per verksamhetstyp

Kommunalt insamlingsansvar

Övrig verksamhet



 

23 

 

 

Not 3 Personalkostnader 2016-12-31 2015-12-31 
  

 
Arvoden* 250,7 75,1 
Löner 21 092,2 12 377,4 
Kostnadsersättningar 65,2 59,7 
Sociala avgifter 6 698,0 4 095,5 
Pensionskostnader 1 280,5 845,0 
Personalsociala kostnader 617,6 616,0 
Summa 30 004,2 18 068,7 

 
* Arvode till AÖS ordförande har tidigare redovisats som en lönekostnad. Från och med 2016 redovisas det som fast  
arvode istället. 

 

Not 4 Avskrivningar  2016-12-31 2015-12-31 
  

 
Fastigheter 480,3 15,2 
Maskiner 797,9 380,7 
Inventarier 110,8 105,1 
Bilar och andra transportmedel 2 850,1 1 538,9 
Summa 4 239,1 2 039,9 

 

 

 

 
Not 5 Fastigheter 2016-12-31 2015-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 354,4 298,4 
Årets investering 6 229,7 56,0 
Summa utgående anskaffningsvärden 6 584,1 354,4 
Ingående ackumulerade avskrivningar -38,0 -22,8 
Årets avskrivningar -480,3 -15,2 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -518,3 -38,0 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 6 065,8 316,4 

 
I samband med Gullspångs och Mariestads medlemskap i AÖS köptes byggnader på Odenslunds och på Bångahagens  
avfallsanläggningar.  

 

Not 6 Maskiner 2016-12-31 2015-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 6 275,0 6 275,0 
Årets investering 3 470,3 0,0 
Summa utgående anskaffningsvärden 9 745,3 6 275,0 
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 053,6 -4 673,0 
Årets avskrivningar -797,9 -380,7 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -5 851,5 -5 053,7 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 3 893,8 1 221,3 

 
Under året har två lastmaskiner à 1 700 tkr köpts in till Bångahagens avfallsanläggning. 
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Not 7 Inventarier 2016-12-31 2015-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 2 107,1 1 950,4 
Årets investering 618,7 156,7 
Summa utgående anskaffningsvärden 2 725,8 2 107,1 
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 499,3 -1 394,2 
Årets avskrivningar -110,8 -105,1 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 610,1 -1 499,3 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 1 115,7 607,8 

 
Investeringar i Karlsborg för start av Grönt kort och legoblock till materialfickor på Risängens ÅVC. 

 

Not 8 Bilar och andra transportmedel 2016-12-31 2015-12-31 
  

 
Ingående anskaffningsvärden 16 448,3 13 748,3 
Årets investering 7 385,9 2 700,0 
Summa utgående anskaffningsvärden 23 834,2 16 448,3 
Ingående ackumulerade avskrivningar -10 726,8 -9 187,9 
Årets avskrivningar -2 850,1 -1 538,9 
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -13 576,9 -10 726,8 
   
Summa utgående restvärde enligt plan 10 257,3 5 721,5 

 
Tre nya sopbilar à 2 000 tkr och en transportbil för ärendekörning till verksamheten i Mariestad.  
Två hjullastare köpte loss för 1 050 tkr i samband med Mariestads medlemskap i AÖS. 

 

 
Not 9 Eget kapital 2016-06-30 2015-12-31 
  

 
Ingående eget kapital 51 036,7 54 938,1 
Kapitaltillskott nya medlemskommuner, Gullspång och Mariestad 21 311,6 0 
Summa eget kapital 72 348,3 54 938,1 
Årets resultat -8 610,3 -1 919,0 
Utgående eget kapital 63 737,9 53 019,1 

 
Kapitaltillskottet för en ny medlemskommun beräknas som andel av förbundets tillgångar och skulder i förhållande till  
invånarantalet i respektive kommun (Förbundsordningen § 10). Kapitaltillskottet bokförs direkt mot eget kapital. 

 

Not 10 Övriga skulder 2016-12-31 2015-12-31 
  

 
Momsskuld 3 309,1 486,7 
Sociala avgifter löner december  510,6 319,2 
Personalens källskatt december 426,4 270,7 
Summa 4 246,1 1 076,7 
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 
 

 
Upplupna löner 165,7 243,7 
Upplupna semesterlöner 2 342,2 1 326,5 
Revision 47,0 47,0 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 949,1 583,0 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 441,0 328,9 
Övriga upplupna kostnader 5 844,9 2 568,0 
Summa 9 789,9 5 097,1 

 

 

  



 

 
 

 

Ekönömisk ö versikt a ren 2011 - 2016 

Resultaträkning 

 

(Tkr) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

       

Intäkter 118 173,83) 83 382,6 80 194,52) 70 124,7 68 497,01) 86 149,8 

       

Kostnader -126 770,73) -87 300,0 -86 415,52) -71 368,6 -66 046,91) -77 190,4 

       

Ränteintäkter 4,2 42,2 308,4 529,0 828,7 818,8 

       

Räntekostnader -17,6 -26,1 -2,0 -1,6 -3,5 -7,4 

       

Årets resultat -8 610,3 -3 901,4 -5 914,7 -716,5 3 275,3 9 770,7 

 

1) Intäkts- och kostnadsminskning till följd av koncessioner för avfallsbehandling. 
2) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Skara kommuns medlemskap. 
3) Intäkts- och kostnadsökning till följd av Gullspångs och Mariestads kommuners medlemskap 

 

 

Balansräkning 

(Tkr) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

       

Anläggningstillgångar 21 332,5 7 867,0 7 048,1 6 069,9 3 010,5 4 502,3 
       
Omsättningstillgångar 71 336,3 60 647,2 66 071,1 59 934,7 62 999,3 62 704,7 
       
Eget kapital 63 737,9 51 036,7 54 938,1 52 703,2 53 419,7 50 144,4 
       
Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 50,9 
       
Kortfristiga skulder 28 930,9 17 477,6 18 181,2 13 301,4 12 567,5 17 011,7 
       
Ställda panter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       
Ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
 



 

 
 

 

Fem verksamhetsa r i sammandrag 

 
 

(Tkr) 2016 2015 2014 2013 2012 

      
Verksamhetens nettokostnad -8 596,9 -3 917,4 - 6 221,1 - 1 243,9 2 450,1 
      
Finansnetto  -13,4 16,0 306,4 527,4 825,2 
      
Årets resultat  -8 610,3 -3 901,4 - 5 914,7 - 716,5 3 275,3 
      
Resultatutveckling -7,3% -4,7% - 7,4% - 0,01% 5,0% 
      
Likvida medel  40 368,3 37 810,8 42 934,2 44 404,6 50 457,3 
      
Kassalikviditet 246,6% 347,0% 363,4% 450,6% 501,0% 
      
Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 
(varav kortfristig del) 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 
      
Anläggningskapital  21 332,5 7 867,0 7 048,1 6 069,9 2 987,9 
      
Rörelsekapital  42 405,4 43 169,5 47 889,8 46 633,2 50 431,9 
      
Eget kapital  63 737,9 51 036,7 54 938,1 52 703,2 53 419,7 
      
Soliditet (%) 68,8% 74,5% 75,1% 79,8% 80,9% 
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Bilaga 1 Avfallsstatistik  

I detta avsnitt redovisas statistik för insamlade och behandlade avfallsmängder inom AÖS. Statistiken avser 
enbart AÖS verksamhet och ger därmed inte en total bild över hushållens sortering eftersom deras sorte-
ring av förpackningar inte ingår. Inte heller ingår den omfattade handeln med second-hand-produkter och 
likande utöver det som samlas in på AÖS anläggningar. 

Avfallstrappan eller avfallshierarkin nedan utgör EU:s vägledning kring hur produkter och avfall bör hante-
ras. Målet med avfallstrappan är att minska den totala mängden avfall och dess farlighet, öka återanvänd-
ningen och öka materialåtervinningen.  

 

Avfallshierarkin införlivades under 2016 i Miljöbalken (15 kap) med följande formulering:  

 

Avfallshierarkin 

10 § En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder finns i 2 kap. 5 §. 

Den som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det 
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning, 
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,  
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller 
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3. 

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska anses som 
lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. Lag (2016:782). 



 

 
 

 

Åtgärder för att öka återanvändningen 

Vid AÖS återvinningscentraler, med undantag i Gullspång, finns samarbete med organisationer som samlar 
in användbara textilier. Av 7,3 ton totalt insamlad mängd kläder av Emmaus (Tibro kommun) utgjorde in-
samlingen av kläder vid ÅVC 57 % (4,2 ton). I övriga medlemskommuner finns samarbete med Myrorna. 
Myrorna samlade totalt in 243 ton kläder i AÖS medlemskommuner, av detta mottogs ca en tredjedel på 
någon av AÖS återvinningscentraler. 

Vid samtliga ÅVC i egen regi samt Värsås och Tidans ÅVC finns möjlighet att lämna saker för återanvändning 
som till exempel husgeråd och inredningsföremål. Under 2016 samlades totalt 169 ton material in (exkl. 
Odenslund och Bångahagen, där statistik saknas). Detta utgör ungefär en fördubbling mot föregående år.  

För att öka återanvändningen bidrar AÖS också med informationsinsatser och kostnadsfri mottagning av 
returmaterial som lämnas från secondhand verksamheter till ÅVC.  

Insamling av avfall  

Via sopbilar och återvinningscentraler samlar AÖS totalt in 494 kg avfall per invånare vilket innebär en ök-
ning från tidigare år. Mängden hushållsavfall 2015 för Sverige var i snitt 478 kg/invånare respektive 475 kg 
per EU-medborgare 2014.  

Av totalt insamlad mängd avfall inom AÖS samlas mer in på återvinningscentraler än med sopbil och det är 
främst insamlade mängder vid ÅVC som har ökat under 2016. AÖS avfallsmängder innebär en ökning mot 
föregående år med 1,2 %. Ökningen kan eventuellt bero på ökad köpkraft.  
 

Insamlat avfall per metod 

Kg/inv 2016** 2015 2014* 2013 2012 

Hämtat med sopbil, 
varav 

207,9 206,4 207,7 212,2 210,3 

Brännbart avfall 186,2 184,1 188,1 194,8 198,7 

Matavfall 21,7 22,3 19,6 17,4 11,6 

Lämnat på ÅVC 286,2 281,8 266,7 262,9 270,8 

Summa 494,1 488,2 474,4 475,1 481,1 

 

Mängden hushållsavfall hämtat med sopbil, 208 kg/invånare, är lägre inom AÖS än riksgenomsnittet på för 
2015 på 225 kg/invånare.  

Hushållsavfall hämtat med sopbil har ökat något mot föregående år. Att mängden brännbart avfall ökat per 
kommuninvånare samtidigt som mängden matavfall minskat per kommuninvånare har sannolikt att göra 
med Mariestad och Gullspångs medlemskap och att matavfallsinsamlingen ännu inte är utbyggd i dessa 
kommuner. 



 

 
 

 

Avfallsbehandling 

Samtidigt som mängderna avfall har ökat har även sättet att omhänderta avfallet förändras på ett bety-
dande sätt under de senaste 40 åren. Nedan redovisas hur behandlingen av hållshållens avfall förändrats 
under åren. 

Avfallsbehandling i Sverige, källa Avfall Sverige 

 

Inom AÖS ökar mängden avfall som materialåtervinns alltjämt, trots det utgör energiåtervinning den fort-
satt största andelen av hushållsavfallet.  

Under 2016 har det inom AÖS per person samlats in och omhändertagits: 

- 25,7 kg el- och farligt avfall för omhändertagande 

- 60,7 kg matavfall och trädgårdsavfall för biologisk behandling via rötning och/eller kompostering 

- 62,9 kg skickade till andra typer av materialåtervinning 

- 339,2 kg har energiåtervunnits som värme och el 

- 5,5 kg skickades till deponering 

Därutöver samlades 244,7 kg slam per invånare in från enskilda avlopp. 

 

Som jämförelse samlade producenterna under 2015 in 67,4 kg förpackningar och tidningar per invånare.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Farligt avfall  

Den största andelen farligt avfall som samlas in på AÖS återvinningscentraler utgörs av elavfall och impreg-
nerat träavfall.  

Mängd elavfall och annat farligt avfall vid återvinningscentraler 

 
Kg/inv 2016** 2015 2014* 2013 2012 

Elavfall 15,3 17,3 18,1 17,9 16,7 

Impregnerat träav-
fall 

7,9 7,7 7,1 6,9 5,4 

Annat farligt avfall  2,5 2,3 2,5 2,7 2,9 

Summa 25,7 27,4 25,5 27,6 25,0 

 
* Från och med 2014 ingår även Skaras mängder i siffrorna. 
** Från och med 2016 ingår även Gullspångs och Mariestads mängder i siffrorna. 

 

Mängden elavfall har minskat under 2016, kanske till följd av den förändring i producentansvaret som ut-
färdades i september 2014 (SFS 2014:1075). Förändringen innebär: 

- att alla som säljer elutrustning ska ta emot elavfall gratis i samband med att ny utrustning säl-
jes/skänkes om elavfallet utgörs av elutrustning av samma typ eller motsvarande funktion som den 
nya utrustningen  

- Den som har en butikslokal ska gratis ta emot mindre elavfall (max 25 cm i storlek) i butiken eller i 
dess omedelbara närhet om försäljningsytan för elutrustning är 400 kvadratmeter eller större. 

Mängden impregnerat träavfall har ökat över åren.  

Mottagningen av annat farligt avfall än elavfall och impregnerat träavfall fortsätter i samma nivå som tidi-
gare.  

 

Materialåtervinning 

Materialåtervinning delas upp i återvinning via biologisk behandling respektive övrig materialåtervinning.  

Biologisk behandling 

Exempel på biologisk behandling är rötning av matavfall och fallfrukt samt kompostering av trädgårdsavfall. 
Insamling av matavfall för tillverkning av biogas har ökat sedan föregående år vilket är en effekt av den på-
gående utbyggnaden inom AÖS. Ökningen kommer att fortsätta i takt med att fler hushåll sorterar ut 
matavfall.  

Foto Thomas Harrysson 



 

 
 

 

Övrig biologisk behandling som främst består av kompostering av park- och trädgårdsavfall har sjunkit till-
baka till 2014 års nivå. 
 

 

 

Övrig materialåtervinning 

Övrig materialåtervinning är exempelvis den ökande återvinningen av gips, metallskrot och användande av 
sten, kakel och porslin för konstruktionsändamål vid sluttäckning. Den största ökningen under 2016 står 
dock träavfall för, se mer nedan under energiåtervinning.  

På återvinningscentralerna samlades det totalt in 62,9 kg/invånare av material för övrig återvinning än bio-
logisk behandling.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallfrukt

Matavfall

Park- o trädgårdsavfall
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

20162015201420132012

kg
/i

n
vå

n
ar

e

Biologisk behandling

Övrigt

Gips

Wellpapp

Metallskrot

Sten, kakel, porslin etc
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

20162015201420132012

kg
/i

n
vå

n
ar

e

Övrig materialåtervinning 



 

 
 

 

Energiåtervinning  

Energiåtervinning innebär att avfallet förbränns för att utvinna energi. Vid Värmekällan, Skövde värmeverks 
avfallsförbränning i Skövde, producerade under 2015 värme motsvarade 182 GWh samt el motsvarande 10 
GWh. Av anläggningens totalt behandlade mängd avfall på 58 930 ton levererade AÖS 31 805 ton avfall 
lämnat med sopbil och 8 735 ton från AÖS återvinningscentraler. Brännbart avfall från återvinningscen-
traler drivna av entreprenörer återvinningscentraler (Skara, Tibro och Töreboda) energiåtervinns vid andra 
anläggningar.  
 

 

Mängden träavfall per invånare har ökat från 77 kg till 82 kg/invånare. Mängden brännbart avfall insamlat 
vid ÅVC varierar över åren. Mängderna för 2016 är åter nere i 2014 års nivå. 

 

Mängd brännbart avfall och träavfall  

Kg/inv 2016** 2015 2014* 2013 2012 

Brännbart via sop-
tunna 

186,2 184,1 188,1 194,8 198,7 

Brännbart på ÅVC 67,9 71,9 68,0 63,1 68,0 

Träavfall på ÅVC 82,2 

 

76,8 76,2 84,6 94,7 

Summa 336,3 332,8 332,3 342,5 361,4 

 
* Från och med 2014 ingår även Skars mängder i siffrorna. 
** Från och med 2016 ingår även Gullspångs och Mariestads mängder i siffrorna. 

55%20%
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Deponering  

Mängden avfall till deponi inom AÖS område är 5,5 kg per invånare. Det är något högre än riksgenomsnittet 
för 2015 som var 4 kg enligt Avfall Sveriges rapport Svensk avfallshantering, 2016. 

Förändringen från en mycket låg jämförelsesiffra tidigare år till en högre, har att göra med att behandlings-
sättet fortfarande är vanligt förekommande vid Rödjornas ÅVC i Skara. Mängden har därutöver ökat ytterli-
gare något i och med Mariestad och Gullspångs medlemskap.  

Vid anläggningen i Skara kommer från och med 9 januari 2017 mottagningen justerats så att kunderna inte 
längre sorterar avfall som deponirest. Avfallsslaget kommer ersättas med sortering för gips, isolering och 
konstruktionsmaterial (d.v.s. samma sortering som finns vid AÖS övriga anläggningar). Under 2016 har även 
motsvarande åtgärder vidtagits vid Bångahagens ÅVC i Mariestad och Odenslunds ÅVC i Gullspång. 

 

Mängd avfall till deponi 
 

Kg/inv 2016** 2015 2014* 2013 2012 

Avfall till deponi 5,5 4,4 4,3 0,7 0,7 

SUMMA 5,5 4,4 4,3 0,7 0,7 

 
* Från och med 2014 ingår även Skaras mängder i siffrorna. 
** Från och med 2016 ingår även Gullspångs och Mariestads mängder i siffrorna. 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avfallshantering Östra Skaraborg 
www.aos.skovde.se 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del Samordningsförbundet Norra
Skaraborgs styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Samordningsförbundet Norra
Skaraborgs årsredovisning 2016.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt årsredovisning 2016,
revisionsberättelse och granskningsrapport.

Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har fullmäk-
tige att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
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Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige bevi5ar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Enligt den auktoriserade revisorns bedömning är Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst årsredovisning för det räkenskapsår som slutade den 31
december 2016 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal redovisningslag.
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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. 
 
 

http://www.tolkformedlingvast.se/images/18.6f71e5b8150d9a33ea7477/1447687644144/karta.PNG
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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 UNHCR 2016 Global Trends World At War 
2 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. 
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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.  
 

 
 
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.  
 

Arabiska 32,1%

Somaliska 18,8%Dari 12,1%

Persiska 7,5%

BKS 4,0%

Tigrinja 3,0%

Sorani 2,8%

Albanska 2,1%

Polska 1,8%
Turkiska 1,6%

Övriga 14%
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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   Västra Götalandsregionen 
Vakant (S), ordförande   Björn Thodenius (M), vice ordförande 
Rustan Hälleby (M), ersättare  Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 
 
Alingsås kommun   Borås Stad 
Leif Hansson (S), ledamot   Lars-Åke Johansson (S), ledamot 
Daniel Filipsson (M), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 
 
Essunga kommun   Falköpings kommun 
Daniel Andersson (M), ledamot  Hans Johansson (C), ledamot 
Niclas Eringsfors (S), ersättare  Pia Ragnar (M), ersättare 
 
Grästorps kommun   Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot  Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Jens Persson (S), ersättare   Eric Mellberg (M), ersättare 
 
Götene kommun   Hjo kommun 
Anders Månsson (GF), ledamot  Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 
Lars Holmberg (FP), ersättare  Bodil Hedin (S), ersättare 
 
Karlsborgs kommun   Lerums kommun 
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot  Eva Andersson (C), ledamot 
Kjell Sjölund (C), ersättare   Ulf Utgård (M), ersättare 
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Lidköpings kommun   Lilla Edets kommun 
Lena O Jenemark (S), ledamot  Ingemar Ottosson (S), ledamot 
Rasmus Möller (M), ersättare  Julia Färjhage (C), ersättare 
 
Mariestads kommun   Mölndals stad 
Björn Fagerlund (M), ledamot  Gun Kristiansson (S), ledamot 
Ida Ekeroth (S), ersättare   Merjem Maslo (M), ersättare 
 
Munkedals kommun   Orust kommun 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Bertil Olsson (S), ledamot 
Malin Corner (M), ersättare   Ulf Sjölinder (FP), ersättare 
 
Skara kommun   Skövde kommun 
Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 
Markus Hagberg (M), ersättare  Anita Löfgren (S), ersättare 
 
Tibro kommun   Tidaholms kommun 
Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
   
Trollhättans Stad   Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 
Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
 
Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 
Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 
Elving Andersson (C), ersättare  Per Johansson (M), ersättare 
 
Vara kommun   Öckerö kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 
Agneta Edvardsson (M), ersättare  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. 
 

 
 

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 anskaffnings-
värdet.  

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 Not 2016-01-01 2015-01-01 

  2016-12-31  2015-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 193 198 176 915 

Verksamhetens kostnader 2 -190 564 -171 404 

    

Resultat före avskrivningar  2 634 5 511 

    

Avskrivningar 3 -248 -248 

    

Resultat efter avskrivningar  2 386 5 263 

    

Finansiella intäkter 4 4 24 

Finansiella kostnader 5 -46 -60 

    

Redovisat resultat  2 344 5 227 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr   2016  2015  2014 

         

Årets resultat enligt resultaträkningen 2 344  5 227  13 966 

         

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0  0  0 

plus sänkning av diskonteringsränta 0  0  0 

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 0  0  0 

med god ekonomisk hushållning      

plus orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0 

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0 

         

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 344  5 227  13 966 

         

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0  0  0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0  0  0 

         

Årets balanskravsresultat  2 344  5 227  13 966 

Balanskravsresultat att reglera 0  0  0 

         

             

         

Budgetomslutning (tkr)       

Verksamhetens kostnader  190 564  171 404  154 389 

Personalkostnader egen personal 28 613  26 914  23 183 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 646  133 583  122 082 

Nettoinvesteringar   0  0  0 

Likvida medel 31/12 respektive år 11 768  11 070  4 475 

         

Resultat         

Årets resultat   2 344  5 227  13 966 

Ingående Eget kapital   21 737  16 510  2 096 

         

Nyckeltal        

Kassalikviditet   171%  165%  153% 

Soliditet    42%  40%  36% 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2016-12-31  2015-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 352 600 

Summa anläggningstillgångar  352 600 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 45 251 42 363 

Likvida medel 8 11 768 11 070 

Summa omsättningstillgångar  57 019 53 433 

    

Summa tillgångar  57 371 54 033 

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 9 18 958 13 731 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 2 344 5 227 

Summa eget kapital  24 081 21 738 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 33 290 32 295 

Summa skulder  33 290 32 295 

    

Summa eget kapital och skulder  57 371 54 033 

    

    

Panter och ansvarsförbindelser    

Ställda panter  0 0 

Ansvarsförbindelser  0 0 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2016-01-01 2015-01-01 

 Not 2016-12-31  2015-12-31 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  2 344 5 227 

Justering för av- och nedskrivning  248 248 
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  2 592 5 475 
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -2 888 -3 217 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  994 3 889 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  698 6 147 

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0 0 
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 
    

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån 11 0 0 

Andelskapital 12 0 448 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 448 

    

Årets kassaflöde  698 6 595 

    

Likvida medel vid årets början  11 070 4 475 

Likvida medel vid årets slut  11 768 11 070 
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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 192 643 175 365  

 Övriga intäkter 555 1 550  

 Summa 193 198 176 915  

    

2 Verksamhetens kostnader   

 Personalkostnad inkl direktion 21 751 20 641  

 Sociala avgifter personal inkl direktion 6 862 6 273  

 Arvoden och ersättning tolkar 122 582 107 864  

 Sociala avgifter tolkar 28 064 25 719  

 Tolkutbildning 1 436 2 047  

 Lokalkostnader 2 793 2 685  

 Dator/IT/telefoni/post 2 414 2 219  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  868 656  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 794 3 299  

 Summa 190 564 171 404  

    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 248 248  

 Summa 248 248  

    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 4 24  

 Summa 4 24  
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5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  13 28  

 Övriga finansiella kostnader 33 31  

 Summa 46 60  

    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    

6 Anläggningstillgångar   

    

 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -641  -393  

 Årets investering    

 Årets avskrivning -248  -248  

 Utgående bokfört värde 352  600  

    

 Fordringar   

7 Kundfordringar 24 673  22 090  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 578  20 273  

 Summa 45 251  42 363  

    

 Kassa och bank   

8 Bank 11 768  11 070  

 Summa 11 768  11 070  

    

 Allmänt eget kapital   

9 Balanserat resultat 18 958  13 731  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 2 344  5 227  

 Summa 24 081  21 738  

    

 Kortfristiga skulder   

10 Leverantörsskulder 2 483  2 542  

 Moms 7 253  6 808  

 Personalens skatter och avgifter 3 178  3 129  

 Skulder till anställda 2  3  

 Upplupna semesterlöner 1 158  946  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 12 253  15 171  

 Övriga upplupna kostnader 6 963  3 697  

 Summa 33 290  32 295  

    

 

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 
december 2016. 
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 Andelskapital   

11 Årets förändring av andelskapital 0  448  

 

Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet 
invånare  

 

 Under 2015 har 22 nya medlemskommuner tillkommit   

 Summa 0  448  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolkförmedling Väst, Göteborg 2017-04-07 

 
 
 
 
 
Aslan Akbas    Björn Thodenius 
Ordförande    Vice ordförande 













































 
 

PROTOKOLLSUTDRAG 
DIREKTIONEN 

2017-04-07 
Dnr 17/0135-2 

 

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 
 

Paragrafen skickas till  
Förbundsmedlemmarna 
Revisorerna 

  

 
 



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-0 5-O 3
Sida

265

Ks § 165 Dnr KS 2017/0154

Rapportering av inte verkställda beslut inom Vård och Omsorg för
första kvartalet 2017

Kornrnunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för första kvartalet 2017, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Rapporten överlämnas till kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg
rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från be-
slutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översikt-
lig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna.

För första kvartalet 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 62

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Kommunsekreterare M. Asp

are r Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott

S
Sammanträdesdahim

2017-04-18

ESPROTOKOLL
Sida

82

Vou § 62

Övriga Inf iiiii t' ärenden

Vård- och omsorgsutskottets beslut

Informationer noteras och läggs till handlingarna.

Ärenden

1.

2.

3.

4.

5.

Socialchefens information.

Äldreomsorgschefens information.
Information om ansökan enligt LOV från
Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, Dnr: KS 2017/0146
Ej verkställda beslut kvartal ett 2017, Dnr: KS 2017/0154
Kurser och konferenser: Inbjudan från Västra Götalandsregionen och
VästKom, till information om "Lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård".

Expedieras till;
4. Kommunslyrelsen

?Justerare

,f' ,=7(
Utdragsbestyrkande
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Inspektionen för vård och omsorg

KVARTALSRAPPORT - SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt beslut
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

Rapporter skickas in kvaitalsvis av samtliga nämnder som berörs av skyldigheten att rapportera.
* Individrapporter skickas in av de nämnder SOm har sådana att redovisa detta kvartal. Det gäller både de

som kvarstår som ej verkställda från förra kvartalet (och som ska rapporteras på nytt) och nya från detfö
kvartal.

* E-tjänsten för ej verkställda beslut underlättar rapporteringen. Kontakta 010-788 58 00 för mer
inforrnation om e-tjänsten.

1

1

Allmänna uppgifter

1 Rapporteringstillfälle

2017-04-11

År

2017

Kvartal

1

2 Kommun

Töreboda

3 Stadsdel/kommundel (i förekommande fall)

4 Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott

5 Nämnden har anSVar för följande verksamhet [x SoL Äo, Äldreomsorg
[XSOL OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning

enligt SoL

[XSOL IFO, lndivid- och familjeomsorg
[iss OF, Omsorg till perSOner med funktionsnedsättning

enligt LSS

6 Ansvarig/Behörig rapportör

Marita Asp

7 Telefon till rapportören
0506-181 46

8 E-post till rapportören

marita.asp@toreboda.se



Individrapporterna skickas till IVO under följande rapporteringsperioder:
Kvartall: 15mars-l5april
Kvartal 2: 15 juni - 31 juli
Kvartal 3: 15 september-15 oktober
Kvartal 4: 15 december-15 januari

Kontaktuppgifter
AVDELNING SYDöST

IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Box2163

550 02 Jönköping

2

9 Markera de verksamhetsområden där det inte [X SOL Äo
finns några e3 verkställda beslut eller avbrott att

[soiOF
rapportera detta kvartal.

[XSOLIF0
@LSS OF

10 Markera de verksamhetsområden där det finns Beslut Avbrott
individrapporter detta kvartal I-, iilJSoL AO € SoL ÄO€SoL OF € SoL OF

€SoL IFO g SoL IFO
[XLSS OF @ LSS OF


