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2017-04-06
Kommunstyrelsen

Dnr:KS 2016-304

TJÄNSTESKRIVELSE

Placering äldreboende
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det planerade nya äldreboendet ska placeras på
Kungsmarken
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbete

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2016-10-12 förvaltningen i uppdrag att påbörja
strukturförändringen av kommunens äldreboende enligt presenterat
utredningsförslag. Detta förslag innebar ett nybygge på ca 70 platser i etapp 1 på
Kungsmarken i Munkedal.
2016-11-30 gav KSAU kommunchefen i uppdrag att utreda ytterligare lämpliga lägen
för ett äldreboende inom Svarteborgsområdet.

Möjliga områden
Förvaltningen har valt att studera tre lägen i Svarteborg med utgångspunkt i
markåtkomst, kommunikationer, förutsättningar för byggnation samt läge i
förhållande till samhälle. Två av områdena är i privat ägo och det tredje förvärvas av
kommunen i samband med köp av Dingleskolan.
Ett av de privata markområdena var kuperat och svårtillgängligt och har därför inte
studerats närmare.
Det andra privata området ligger söder om Tyft i Dingle, öster om gamla E6an (karta
1 och 2). Ett optionsavtal (bilaga) avseende förvärv av mark har tagits fram.
Området ligger i anslutning till bostadsbebyggelsen på Tyft och med utsikt över
samhället. Området ligger utanför förslag till vattenskyddsområde på mark som
används för jordbruksändamål. Området ligger relativt nära allmän väg och nära
allmänna kommunikationer. En ny väg måste anläggas från väg 165 till aktuellt
område.
Området väster om Stärken är i kommunal ägo. Området ligger utanför förslaget till
vattenskyddsområde, på lermark som använts för djurbete, relativt nära allmän väg
och nära allmänna kommunikationer. En ny väg måste anläggas från väg 165 till
aktuellt område och området ligger något avsides söder om Dingle.
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Bedömning
I Dingle är läget på den privata marken öster om gamla E6 mest fördelaktigt, främst
för den nära kopplingen till befintlig bebyggelse och förutblicken över landskapet.
Vid en jämförelse mellan alternativen Dingle-Tyft och Kungsmarken (karta 3)
förordar förvaltningen Kungsmarken. Läget är kommunikationsmässigt mer
fördelaktigt, särskilt om busstrafiken kan flyttas till Lärlingsvägen. Kungsmarken är
mer centralt placerat i samhället och ger större chans till samverkan mellan olika
äldreboenden. Vid en placering på Kungsmarken är Regionen intresserad av en
samverkan med vårdcentral och tandläkare.
Detaljplanearbetet bör påbörjas snarast.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen större skillnad mellan alternativen
Miljö
Utreds i planarbetet
Facklig samverkan enligt FAS05
Kommer att ske i samband med projekteringen
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-187

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Förvärv av aktier i Inera AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera
AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

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
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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.
Bilaga 1 Aktieöverlåtselseavtal
Bilaga 3 Aktieägaravtal
Bilaga 4 Bolagsordning
Bilaga 5 Ägardirektiv
Bilaga 6 Årsrapport 2015

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Insatskapitalet uppgår till 42,5 tkr och är av engångskaraktär. Bedömningen är att
insatsen är ringa i förhållandet till mervärdet att kunna påverka digitalisering mm.
Inga ytterligare konsekvenser
Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Sveriges kommuner och landsting
Kommunledningsgruppen

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-187

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Förvärv av aktier i Inera AB
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.
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
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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 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.
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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.

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
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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.
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
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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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[KOMMUN]
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INERA AB
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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

3.1

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

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

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

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

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

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

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

(b)

Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

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

7.2

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

7.3

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

8.

ÖVRIGT

8.1

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

8.2

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

8.3

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

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

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

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB
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ANSLUTNINGSAVTAL TILL
AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB
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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:

DATUM:
__________________________________

[KOMMUN]

SKL FÖRETAG AB
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AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

24
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1.

PARTER

1.1

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

1.2

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

1.3

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

2.

BAKGRUND

2.1

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

2.2

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

2.3

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1

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

3.2

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

3.3

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

3.4

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

3.5

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

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1

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

4.2

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

4.3

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

5.

PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1

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

5.2

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

5.3

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

6.

ÄGARRÅD

6.1

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

6.1.1

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

6.1.2

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.1.3

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2

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

6.3

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

6.4

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

6.5

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.

6.5.1

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

6.6

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

6.7

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

7.

BOLAGETS STYRELSE

7.1

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

7.2

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

8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1

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

9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1

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

REVISOR

10.1

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

11.

VALBEREDNING

11.1

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

11.2

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

12.

AKTIEBREV

12.1

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.1

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

13.2

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

14.

FÖRKÖP

14.1

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

14.2

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

14.3

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

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

14.5

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

15.

MEDDELANDEN

15.1

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

15.2

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

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

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1

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

17.

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

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1

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

AVTALSTID

19.1

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

20.

ÖVRIGT

20.1

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

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

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB
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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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Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607

Ägare
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.
Bolagets verksamhet
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner,
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.

Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner,
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över)
räkning.

Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara
självfinansierade.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög
kvalitet.
Strategier för koncernen
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:
En fråga om demokrati.
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och
service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra
till förbundets inriktning och målsättningar.
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Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:
SKL:s alkoholpolicy
SKL:s policy om rökfri arbetstid.
Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3
månader.
Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.
Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.
Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen,
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir
minst 40 procent.
Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska
ha en hållbarhetsredovisning.
Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden.
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter.
Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och
verksamhetsmässig rapportering kan följas.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
den verkställande direktören.
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Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för
bolaget.
Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd,
av styrelsen.
Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.
Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.
Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i
bolagets affärsplan.
Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.
Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:
Lönsamhetsmål – nettomarginal
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av
rörelsens intäkter.
Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.
Kapitalstrukturmål – soliditet
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt,
dividerat med balansomslutningen.
Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.
Utdelning
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.
Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken,
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt.
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella
e-hälsotjänsterna.
Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner.
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.
Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet,
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga
aktörer inom e-hälsoområdet.
Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr
och hade vid årets slut 121 anställda.

3
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Från vänster:
Johan Assarsson, vd
Anders Henriksson,
styrelseordförande
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STYRELSEORDFÖRANDE & VD:

2015 – ett fantastiskt
e-hälsoår!

U

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

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

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och

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

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi

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

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev

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

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

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

I

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

Patientens perspektiv

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

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

Patienten känner trygghet
av möjligheten

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

Svårt få helhetsbild

Nu pågår införande nationellt av möjligheten
att läsa journalen via nätet, men fortfarande
kommer det vara svårt för patienten att få en
helhetsbild av sin information då olika regler
gäller för olika landsting och regioner. Det
som visas eller inte visas i Journalen beror
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Rose-Mharie
Åhlfeldt
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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 systemet håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom
använder inte patienterna ofta möjligheten
att dela sin journal med någon man utsett
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större

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

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

Daniel
Forslund

Regelverket måste
bygga på nationell
kunskap

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

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

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

7

Under 2016
pågår ett arbete
för att ta fram
ett nytt nationellt regelverk.
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Nationell patientöversikt
– en av de viktigaste
nationella e-tjänsterna
Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling
av innehåll och funktionalitet.

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

Den 8 december 2015, genomfördes

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

Nationell patientöversikt gör det möjligt

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

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

Användningen är hög i Örebro och NPÖ
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta
just för att tjänsten har så mycket information
som behövs för att göra en bra planering och
bedömning med patienterna. Kommunerna är
de största användarna och använder tjänsten
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framför allt för att ta del av dokumentation från sjukvården, för patienter i
omsorg och hemsjukvård.
– I mitt yrke som sjuksköterska kan
jag hämta värdefull information som jag
behöver för att göra rätt bedömning och
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med
att använda NPÖ och det beror nog på att
vi är lite framåt men också på att vi har
haft en chef som tidigt förstod nyttan.
Det gäller att komma över tröskeln
och våga förändra sitt arbetssätt, säger
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska,
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är

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

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

SAMMANFATTNING
NKI 2015:
TJÄNST

NKI

Klamydiaprovtagningstjänsten i 1177
Vårdguidens
e-tjänster

91

1177 Vårdguiden
på telefon

84

UMO.se

81

1177.se

80

1177 Vårdguidens
e-tjänster

72

Kim Nordlander

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

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

U

nder året har ett första steg tagits
för att koppla ihop de öppna och
inloggade tjänsterna genom att lyfta
in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket
Mina vårdkontakter, något som också syns i
ökat antal besök.
– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden
2015 är den 30-procentiga ökningen av
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent
uppger att de följer råden när de ringt 1177
Vårdguiden på telefon och förbättringen av
driftsäkerheten för telefoniplattformen, säger
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden
och UMO inom Stockholms läns landsting
som har det nationella utföraruppdraget.
Införandet av Journal på nätet runt om i
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna
bland annat genom medier, och säkert bidragit
till ökat antal inloggningar. Även den nya
plattformen Stöd och behandling, som är
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd,
utbildnings- och behandlingsprogram över
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna
på ett liknande sätt. Användningen har
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kommit igång och väntas öka kraftigt under
de närmaste åren.
1177.se utökades också med flera nya
teman – Patientlagen och Våga berätta, med
information för barn om psykisk hälsa. Våga
berätta innehåller även information om barns
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient
lagen och rättigheter när någon i familjen är
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vårdguiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version
av UMO.se med ny form och mobilanpassning
som möjliggör att all information är tillgänglig
i alla typer av enheter på samma sätt. Den
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé
om att vara en aktuell, levande och trovärdig
digital kontaktyta för unga som söker information och dialog om sex, hälsa och relationer.
– Att lyfta ungas egna erfarenheter är
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits
till vara i utvecklingen av den nya formen.
Användartester har genomförts med unga i
olika åldrar och
med olika förutÅsa Sandler
sättningar att ta till
sig information.
Vi har även gjort
enkäter och följt
upp trender i ungas
webbanvändning.
Allt för att skapa
en lättanvänd och
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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 kännedomen om UMO ligger på 79 procent i målgruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden
ligger på hela 89 procent.
Tjänsterna har haft en positiv utveckling
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet
under de senaste åren: Invånarnas användning
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både
i antal individer, inloggningar och ärenden.
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit
under året. Antalet anslutna vårdenheter har
också ökat med omkring 9 procent. Antalet
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en
stabil nivå.

Införandet av Stöd och behandling

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

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

Utvecklar strategier för
införanden och utbildning

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

ANVÄNDNING 2015

FÖRÄNDRING 2015
I JÄMFÖRELSE MED 2014

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

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

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

Svenska publishingpriset till UMO
i kategorin digitala
läromedel.

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

10%

20 000 000

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

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

40%

60 000 000

UNDER ÅRET HAR
WEBBPLATSERNA
VUNNIT ETT ANTAL
PRISER:

Motivering: “Hon såg tidigt
helhetsbilden och var noga
med att både verktyg och
processer implementerades
parallellt för att projektet
skulle bli så lyckat som
möjligt”.
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Nu kan alla hålla koll
på hur sjuka vi är
Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.
– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning

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

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

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

63%

FÖRDELNINGEN
MELLAN KÖN:

Anders Glennhage

12

37%
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Lyckat byte av SITHS-certifikat
Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1.

K

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

Förberedelser och planering

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

Ny funktionalitet som underlättade

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

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

Resultat över förväntan

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

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag

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

H

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

Syftet är att stimulera utvecklingen inom

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

Flera leverantörer erbjuder tjänster till

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

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

Kommuner
_
Hälso- och
sjukvård

Privata
utförade
_
med avtal

Hälso- och sjukvård
Tandvård

Övriga

Statliga
Myndigheter
_
som
bedriver
hälso- och
sjukvård

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

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

52

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

I

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

Nu öppen för alla

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

Viktig källa som förbättrar vården

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

Rolf Åström

S

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

Delområden

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

Sömlös hantering mellan delområden

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

INERA
PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

Ineras kärnkompetens,
styrning och ledning
Ineras kärnkompetens utgörs av

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

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

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

Programrådet är Ineras kanal mot lands-

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

Det är Vd som ansvarar för att Ineras

verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer.
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som
består av avdelningschefer och enhetschefer.
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Tjänster och projekt
för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

1177 Vårdguidens e-tjänster

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

Journalen

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

1177 Vårdguiden på telefon

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

Rådgivningsstödet webb

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

Vårdens intyg

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

1177 Vårdguiden på webben

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

Hjälplinjen

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

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

Eira och Socialtjänstbiblioteket

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

STÖD OCH BEHANDLING

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

eKlient

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

UMO

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

Elektronisk remiss

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

E-blankettjänsten

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

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

Infektionsverktyget

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

Nationell patientöversikt

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

Nitha

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

Pascal

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

Rikshandboken i barnhälsovård

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

Svenska informationstjänster
för läkemedel (Sil)

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

Svenska biobanksregistret

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

Katalogtjänst HSA

Video- och distansmöten

Sjunet

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

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

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

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

Säkerhetstjänster

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

Vårdhandboken

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

Tjänsteplattform

Easy

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

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

Identifieringstjänsten SITHS

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

2015

Intäkter (tkr)
Nettoomsättning

628 124

Övriga intäkter

0

Summa

628 124

Rörelsens kostnader (tkr)
Material och tjänster

-237 477

Övriga externa kostnader

-304 257
-84 598

Personalkostnader

-1 648

Avskrivningar och övriga kostnader

-627 980

Summa

144

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)
516

Ränteintäkt och kostnad
Periodiseringsfond

-240

Skatt

-162

Summa

114

Årets resultat

258

399 849

Balansomslutning (tkr)

7%

Soliditet

121

Antal anställda

3,1 %

Sjukfrånvaro
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2014 2013 2012

2011

605 759

305 567

429 790

377 841

158

0

1 000

0

605 917

305 567

430 790

377 841

-215 441

-118 342

-163 008

-125 642

-325 845

-120 737

-163 162

-158 471

-63 987

-65 851

-105 459

-92 153

-813

-1 511

-672

-1 452

-606 086

-306 441

-432 300

-377 718

-169

-874

-1 511

123

864

1 085

2 709

3 076

0

0

-530

-1 020

-233

-156

-428

-54

631

929

1 750

2 002

462

55

240

2 125

399 735

264 525

211 232

185 785

7%

10 %

12 %

14 %

100 st

92 st

153 st

135 st

2,6 %

1,7 %

2,1 %

1,8 %
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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

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

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

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland
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Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns
landsting
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Inera AB
Box 17703
118 93 Stockholm

www.inera.se
info@inera.se
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2014-551

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Jan-Erik Larsson
Näringslivs- och landsbygdsutvecklare
Kommunledningsstaben

Förändring av Näringslivsrådets sammansättning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen upplöser Näringslivsrådet i dess nuvarande form.
Kommunstyrelsen godkänner organisationen Företagarna i Munkedals förslag till ny
utformning av Näringslivsrådet.
Kommunstyrelsen godkänner organisationen Företagarna i Munkedals förslag till
ansvar för inkommande ärenden och kallelsen till näringslivsrådet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11 Dnr. 2014-551 att tillsätta ett
Näringslivsråd. Näringslivsrådet har i dess nuvarande utformning inte fungerat som
förväntat. Det har vid flera tillfällen saknats ärenden till Näringslivsrådets kallelser
och planerade näringslivsråd har fått ställas in. En bidragande orsak till detta kan
vara fördelningen mellan den kommunala representationen och näringslivets
representation i rådet.
Organisationen Företagarna i Munkedal har fått uppdraget av Näringslivsrådet att
inkomma med ett förslag till ny utformning och ansvar för inkommande ärenden till
Näringslivsrådet. Ett sådant förslag presenterades vid Näringslivsrådets
sammanträde den 14 mars 2017 och ser ut enligt följande:
En ordinarie och en ersättare från följande näringslivsorganisationer och
kommundelar:
Företagarna i Munkedal
LRF kommungrupp
Centrumgruppen
Munkelandsgruppen
Turismföretagarna
Kommundelen Svarteborg
Kommundelen Sörbygden
Dessutom en politisk representant från den politiska majoriteten samt
näringslivsutvecklaren.
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Därutöver kan rådet bjuda in adjungerad som föredragande och sakkunnig i
ärenden från kallelse.
Näringslivsgruppen kommer att ställa samman ärenden och kallelsen till
näringslivsrådet.

Näringslivsrådet var enigt om att lämnat förslag bör prövas och att en
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen tas fram med förslag om att nuvarande råd
upplöses och nytt förslag till näringslivsråd godkännes av kommunstyrelsen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms uppstå genom förslag till ny utformning av
Näringslivsrådet
Miljö
Inga miljökonsekvenser bedöms uppstå genom förslag till ny utformning av
Näringslivsrådet
Folkhälsa
Inga konsekvenser för folkhälsan bedöms uppstå genom förslag till ny utformning av
Näringslivsrådet
Facklig samverkan enligt FAS05
Ingen facklig samverkan krävs.
Barnkonventionen
Beslutet påverkas inte av barnkonventionen
Jan-Erik Larsson
Näringslivs- och landsbygdsutvecklare
Kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till:

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Henrik Gustafsson
Enhetschef Gata/mark

Optionsavtal för del av Tegelverket
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till optionsavtal med Dalaträhus
Entreprenad AB avseende 4 byggrätter på Tegelverket.

Sammanfattning
Förvaltningen har tecknat ett köpeavtal med Dalaträhus Entreprenad AB avseende
fyra byggrätter på Tegelverksområdet. I kombination med detta köpeavtal har ett
förslag optionsavtal upprättats avseende ytterligare fyra byggrätter. Dessa
byggrätter ligger på nuvarande Strömstadsvägen och är inte tillgängliga förrän
Trafikverket beslutat att dra in den allmänna vägen. Denna process pågår.
Optionen ger Dalaträhus rätt att bebygga dessa fyra byggrätter under förutsättning
att köpeavtalets fyra byggrätter har påbörjats. Optionen gäller tom 2018-06-01
eftersom Trafikverkets arbete bedöms dra ut på tiden.
Tidigare har option tecknats avseende 12 byggrätter. Ytterligare intresse finns. Det
finns totalt 28 byggrätter i området.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Byggrätter säljs. Kommunen står för utbyggnad av gata, lekplats etc. Kostnaden för
detta finansieras genom försäljning av tomter. Munkedal Vatten bygger ut va-nätet
och debiterar anläggningsavgift enligt gällande taxa.
Miljö
Ett fint område centralt i Munkedal.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadssektorn

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson
Fastighetschef

Uppsägning av hyresavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp två kontrakt avseende lokaler
i Strömstadsvägen 7.

Sammanfattning
Munkedals kommun har två lokalhyreskontrakt avseende Strömstadsvägen 7. Det
ena avser 151 m2 där kontraktet upphör 2019-06-30 och det andra 368 m2 där
kontraktet upphör 2020-12-31. Uppsägningstiden är 9 månader och vid utebliven
uppsägning förlängs hyrestiden med tre år. Hyreskostnaden är 190 tkr resp 439 tkr
per år. Elkostnader tillkommer.
Avtalen bör sägas upp i tid så att såväl fastighetsägare som verksamhet kan
förbereda sig och planera i god tid.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Detta innebär att kommunbidraget/anslaget för lokalerna kommer att minska med
motsvarande belopp. Minskningen av anslaget återförs till kommunfullmäktige.
Åtgärden följer kommunala mål om att lämna externt inhyrda lokaler.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Beslutet expedieras till:
Fastighetschefen
Ekonomienheten

Håkan Sundberg
Kommunchef
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VÄLJ HÄR

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Catharina Sundström
Folkhälsostrateg
Administrativa enheten

Åtgärdsplan brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete i Munkedals kommun 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Åtgärdsplan 2017.

Sammanfattning
I december 2009 träffades en gemensam avsiktsförklaring mellan Polisen och
Munkedals kommun. Avsiktsförklaringen anger att parterna genom samverkan och
ömsesidiga åtaganden ska motverka problem med brottslighet och otrygghet i
Munkedals kommun utifrån en gemensam problembild.
Munkedals kommun och Polisen har också tecknat en samverkansöverenskommelse
för perioden 2017-2019. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att öka,
fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och Polisen. Samarbetets
uppbyggnad ska beskrivas i en åtgärdsplan som ska tas fram årligen.
Åtgärdsplan 2017 omfattar åtgärder och aktiviteter som ska genomföras under året.
Den gemensamma problembild som kommunen och Polisen har tagit fram som grund
för detta dokument bygger på den medborgardialog som genomfördes hösten 2016,
men också på uppgifter om anmälda brott, befolkningsstatistik, lokala
brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppfattning om olika problem i samhället samt
polisens operativa underrättelserapporter.
Munkedals kommun och Polisen har gemensamt identifierat följande områden som
prioriterade under 2017:
▪ Trafikrelaterade problem
▪ Drogförebyggande arbete
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Att förebygga brott är mer kostnadseffektivt än att ta hand om problem som brott
och otrygghet skapar. En samordning av det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet tillsammans med Polisen innebär ytterligare
kostnadseffektivitet eftersom vi lägger gemensamma resurser mot samma mål.
Folkhälsa
Upplevd trygghet är mycket viktig för folkhälsan. Vår hälsa påverkas av många
faktorer i den omgivande miljön och otrygghet kan leda till att människor inte vågar
röra sig ute i sin närmiljö. Det i sin tur kan leda till att man inte tar del av
hälsofrämjande aktiviteter, inte vågar vara delaktig i samhället och till och med
isolerar sig. För att våra invånare ska kunna må bra måste vi arbeta
brottsförebyggande och för den upplevda tryggheten på ett strukturerat sätt.
Barnkonventionen
Flera av åtgärderna i Åtgärdsplan 2017 involverar aktiviteter kring barn och unga.
Åtgärderna kommer att ta hänsyn till Barnkonventionen genom att lyssna in barns
åsikter och tankar, samt värna om deras rättigheter.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Folkhälsostrategen

Håkan Sundberg
Kommunchef

2017-03-22

Åtgärdsplan
Brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete i Munkedals kommun

2017

Åtgärdsplan brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete i Munkedals kommun
2017
Typ av dokument:
Åtgärdsplan
Handläggare:
Catharina Sundström, folkhälsostrateg
Antagen av:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Revisionshistorik:
Ersätter Åtgärdsplan 2016, dnr: 2015-404

Dnr: Skriv Diarienummer här

Antagningsdatum:
Antagningsdatum
Giltighet:
2017-12-31
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Bakgrund
I december 2009 träffades en gemensam avsiktsförklaring mellan Polisen och
Munkedals kommun. Avsiktsförklaringen anger att parterna genom samverkan och
ömsesidiga åtaganden ska motverka problem med brottslighet och otrygghet i
Munkedals kommun utifrån en gemensam problembild. Den gemensamma
problembilden ska bygga på kartläggning och analys av situationer och förhållanden
som orsakar brott eller otrygghet.
Med utgångspunkt från den gemensamma problembilden ska förslag på
prioriteringar och lämpliga åtgärder utarbetas.

Samverkansöverenskommelse 2017-2019
Munkedals kommun och Polisen har tecknat en samverkansöverenskommelse för
perioden 2017-2019. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att öka,
fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och Polisen. Därigenom ska
tryggheten för medborgare och verksamma i kommunen öka. Genom att
samarbeta skapas större effektivitet i det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet. Samarbetets uppbyggnad ska beskrivas i en
åtgärdsplan som ska tas fram årligen.

Utgångspunkter och prioriteringar i Åtgärdsplan 2017
Denna åtgärdsplan omfattar åtgärder och aktiviteter som ska genomföras under
2017. Den gemensamma problembild som kommunen och Polisen har tagit fram
som grund för detta dokument bygger på den medborgardialog som genomfördes
hösten 2016, men också på uppgifter om anmälda brott, befolkningsstatistik, lokala
brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppfattning om olika problem i samhället samt
polisens operativa underrättelserapporter.
Munkedals kommun och Polisen har gemensamt identifierat följande områden som
prioriterade under 2017:
▪ Trafikrelaterade problem
▪ Drogförebyggande arbete
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Åtgärder/aktiviteter

Polisen
(Ansvarig)

Kommunen
(Ansvarig)

Övriga aktörer

Uppföljning

Social insatsgrupp SSPF ska startas upp
under 2017.

Polis deltar i styrgrupp och
arbetsgrupp.

IFO-chef.

Skola, Fritid.

Uppföljning i BRÅ en
gång per år.

Besök på fritidsgård i Munkedal och
Dingle.

Genomförs i
linjeverksamheten,
kommunpolis ansvarig.

Insats mot narkotikabruk bland
ungdomar.

Kommunpolis.

Ung Fritid,
Uppföljning i BRÅ en
Ungdomsverksamheten gång per halvår.
Grottan.
Elevhälsa, SSPF.

Socialtjänst, skola,
fritid.

Riktade kontroller mot buskörning med
Genomförs i
EPA-traktorer och bilar i tätorterna i
linjeverksamheten,
kommunen.
(M) kommunpolis ansvarig.
Hastighetsmätningar och kontroller på
vägar som medborgardialogen pekat ut.

Genomförs i
linjeverksamheten,
(M) kommunpolis ansvarig.

Besök av mobila poliskontoret i Hedekas
och Hällevadsholm.
(M)
Trygghetsvandringar med fokus på
trafiksäkerhet.
(M)

(M) Medborgarlöfte 2017.

Uppföljning i BRÅ en
gång per halvår.
Chef samhällsbyggnad,
Folkhälsostrateg.

NTF.

Genomförs av Mobila
Poliskontoret,
kommunpolis ansvarig.
Kommunpolis.

Uppföljning i BRÅ en
gång per år.

Uppföljning i BRÅ en
gång per halvår.
Uppföljning i BRÅ en
gång per halvår.

Säkerhetssamordnare.

Samhällsbyggnad,
lokalsamhället.

Uppföljning i BRÅ en
gång per halvår.
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Kommunstyrelsen

Dnr: 2017-5

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Strömberg
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Catarina Ross

Kommunstyrelsens budget 2018-2019 plan 2020-2021
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar i godkänna upprättat förslag till budget för 20182019 med plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anslaget till kommunstyrelsens
förfogande tas i anspråk med 0,6 mnkr avseende finansiering av
verksamhetsutvecklare samt 0,6 mnkr avseende finansiering av fortsatt
projekt riktat arbete med försörjningsstöd för åren 2018-2019
3. Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens anslag avseende
finansiering av medlemsavgift för Räddningstjänstförbundet med 0,600 mnkr
för 2018 samt ytterligare 0,400 mnkr för 2019 och Fyrbodals
kommunalförbund med 0,040 mnkr för 2018. Finansiering sker ur ansvar 81
(finansförvaltningen)
4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
perioden
5. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till resultatmål med
indikatorer för 2018-2019

Sammanfattning
Ram drift
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen finns
ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.
Till kommunfullmäktige kommer komplettering/justering av ramar ske utifrån
beslutad resursfördelningsmodell.
Kommunstyrelsens preliminära ram för 2018-2019 innebär en minskning av
anslag/ramar med 11,9 mnkr respektive 3,5 mnkr. För 2018 tillkommer 7,7 mnkr i
verksamhetsförändringar varav 2,7 mnkr för ej ersatta indexuppräkningar. Samtliga
poster är konsekvensbeskrivna i handlingen.
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Budget

Budget

Budget

Plan

2017

2018

2019

2020

595,613

583,642

580,113

575,113

570,113

-11,971

-3,529

0,000

0,000

-5,924

-5,493

0,000

0,000

58,703

59,687

59,570

59,570

59,570

0,984

-0,117

4,868

5,968

5,968

5,968

5,968

1,100

0,000

98,960

98,608

98,348

98,348

98,348

-0,352

-0,260

Sektor för Barn- och utbildning

213,297

211,239

210,678

210,678

210,678

-2,058

-0,561

Sektor Omsorg

224,653

214,108

211,517

206,517

201,517

-10,545

-2,591

Nämndernas ram, mnkr
Kommunstyrelsen
Obalans måste anpassas av
nämnder
Kommunledningskontor varav
Till KS förfogande
Sektor för Samhällsbyggnad

Plan
Föränd
2021 2018*

Föränd
2019*

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 77,1 mnkr för 2018 samt 109,4 mnkr för 2019. Av
de 77,1 mnkr är 48,35 mnkr reinvesteringar. För investeringar har hänsyn tagits för
strukturutredningar inom Äldreomsorg och Barn och Utbildning. Däremot är inte
hänsyn till den ökade driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Kommunstyrelsen varav

Budget
2018

Budget
2019

plan
2020

plan
2021

77,1

109,4

149,0

83,0

3,0

3,4

1,6

0,1

71,6

103,9

145,8

81,8

Sektorn för Omsorg

0,8

0,8

0,8

0,8

Sektorn för BoU

1,7

1,4

0,9

0,4

Kommunledningskontor
Sektorn för Samhällsbyggnad

Budget
2018

Budget
2019

plan
2020

plan
2021

Kommunstyrelsen

77,1

109,4

149,0

83,0

Reinvesteringar

48,4

38,3

30,4

14,4

Nyinvesteringar

28,7

71,1

118,6

68,6

*Inom kommunstyrelsens investeringsplan ingår även de strukturutredningar som planeras. Dessa specificeras
nedan och specificeras re eller nyinvestering
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Budget
2018
Strukturutredningar summa *

Budget
2019

plan
2020

plan
2021

plan
2022

plan
2023

plan
2024

43,0

81,0

127,0

65,0

10,0

7,0

0,0

1,0

50,0

100,0

50,0

0,0

0

0

Skolutredning befintlig struktur
nyinvestering

22,0

11,0

9,0

10,0

0,0

0

0

Skolutredning befintlig struktur
reinvestering

20,0

20,0

18,0

5,0

10,0

7,0

0

Äldreboende nyinvestering

Resultatmål
Nämnden föreslår 25 resultatmål med indikatorer för de kommande två åren.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt: MBL § 19 kommer 2017-04-21 samt MBL 1 11 2017-04-27
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Sektorchef samhällsbyggnad
Liselott Sörensen Ringi
Sektorchef Barn och utbildning
Rickard Persson
Sektorchef omsorg

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Dnr KS 2017-5

Kommunstyrelsen
Budget 2018-2019
Plan 2020-2021

Nämnds beslut
Antagen i KS 2017-05-10 §?
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Sammanfattning
Inför kommande två budgetår ska kommunstyrelsen arbeta fram resultatmål, föreslå investeringsutgifter samt
anpassa budgeten till nämndens prelimnära ram. I handlingen ingår samtliga delar samt även ett kort avsnitt
om framtiden.
Nämnden föreslår 25 resultatmål med indakatorer för de kommande två åren.
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala investeringsutgifter motsvarande 77,1
mnkr för 2018 samt 109,4 mnkr för 2019. Av de 77,1 mnkr är 48,35 mnkr reinvesteringar. För investeringar
har hänsyn tagits för strukturutredningar inom Äldreomsorg och Barn och Utbildning.
Kommunstyrelsen har erhållit en preleminär ram vilken har konsekvensbeskivits. Nämnden erhåller
kompensation för löneökningar och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen finns ovannämnda
samt också en risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsens preliminära ram för 2018-2019 innebär en minskning av anslag med 11,9 mnkr
respektive 3,5 mnkr. Till det kommer 7,7 mnkr i verksamhetsförändringar varav 2,7 mnkr för ej ersatta
indexuppräkningar. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen.
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Verksamhetsbeskrivning
Beskrivning av kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Den har ett särskilt ansvar för kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter. Ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare. Styrelsen ska enligt kommunallagen lägga förslag till beslut i alla ärenden
som ska behandlas av kommunfullmäktige, om inte någon annan nämnd har gjort det.
Kommunstyrelsen ansvarar vidare för den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten,
bostadspolitiken samt utveckling av samhällsbyggandet i övrigt.
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av den kommunala demokratin
Beskrivning av nämndens verksamhet
Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också anställningsmyndighet för all
kommunal personal (oavsett var i organisationen de befinner sig). Till stöd i sitt arbete har
kommunstyrelsen en förvaltning bestående av kommunchef, tre verksamhetssektorer, Barn och Utbildning,
Omsorg och Samhällsbyggnad samt ett kommunledningsstab. Kommunchefen har helhetsansvar för
kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsen andel av kommunens budget är 99 % resterande andel finns inom Byggnadsnämnd,
Lönenämnd samt smånämnder.

Bakgrund
Inför kommande två budgetår ska kommunstyrelsen arbeta fram resultatmål, föreslå investeringsutgifter
samt anpassa budgeten till nämndens prelimnära ram. I handlingen ingår samtliga delar samt även ett kort
avsnitt om framtiden.
Nämnden föreslår xx resultatmål för kommande två år samt har arbetat fram förslag till investeringsutgifter
för de kommande fyra åren. Till det kommer en konsekvensbeskrivning av nämndens preliminära ram.
Kommunstyrelsen erhåller kompensation för löneökningar och genomförda investeringar. Utöver det måste
nämnden själv ta höjd för ev verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen
finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsens preliminära ram för 2018-2019 innebär en minskning av anslag med 11,9 mnkr
respektive 3,5 mnkr. Till det kommer 7,7 mnkr i verksamhetsförändringar därav 2,7 mnkr för ej ersatta
indexuppräkningar. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen.
Beräkning av årets ram
Den preliminära ramen tas fram utifrån planeringsförutsättningarna (ekonomiska politiska mål) och de
centrala uppräkningar som kommunledningen godtar. Andra uppräkningar än de centrala får respektive
område/sektor själva omprioritera i sin budget.
Då skatter och bidrag visar på en svag utveckling för de kommande två åren innebär det att efter centrala
avsättningar finns en obalans mot skatteintäkterna på -11,9 mnkr (2018) och -3,5 mnkr (2019. Denna
obalans måste hanteras inom kommunstyrelsens budget. Tack vare redan beslutad åtgärdsplan,
omfördelningsbeslut samt förslag att nyttja RUR återstår endast -1,53 mnkr för budget 2018 och ytterligare
1,53 mnkr budget 2019.
Övriga förändringar inom sektorerna får sektorn själv beskriva och konsekvensbeskriva.
Sammanställning

2018

2019

Kommunchefens beslut verkställa utifrån preliminär ram

-8,45

Politiskt beslut -Generell besparing utifrån preliminär ram

-1,53

-1,53

Politiskt beslut -Omprioriteringar inom Kommunstyrelsens ram
Resursfördelning
Summa förändring av ram

-2,0
-11,98

-2,0
-3,53

Demografiberäkning
Demografiska förändringar inom Barn och utbildning samt äldreomsorgen justeras med demografimodellen.
Utifrån SCB beställda befolkningsprognos kommer kommunbidraget justeras för områdena utifrån
förändringen av antalet invånare i varje ålderskategori * prislapp. Eftersom prislapparna inte är klara för
budget 2018 kommer beräkning av förändringen göras i Mål -och resursplanen.
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Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har beslutat om åtta inriktningsmål för verksamheten för att uppnå god ekonomisk
hushållning. Till varje inriktningsmål kopplas resultatmål. Resultatmålen är delmål för att nå
inriktningsmålen.Varje nämnd ska fördela resurser samt föreslå resultatmål, följa upp mål och resurser samt
utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av kommunfullmäktige fastställd målen.
Kommunstyrelsen har brytit ned samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål och föreslår nedanstående
resultatmål för de kommande två åren. Till varje resultatmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten
kommer verksamheten bryta ner resultatmålen till verksamhetsmål som nämnden antar i december.

Resultatmål
Utifrån de åtta inriktningsmålen som kommunfullmäktige beslutat föreslår Kommunstyrelsen följande 25
resultatmål med indikatorer för budget år 2018-2019. I förekommande fall föreslås mål och indikatorer fram
till 2020.

1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen utifrån
folkhälsoplanen
1.1 Resultatmål KLK: Utveckla arbetet kring föräldraskapsstöd
Indikatorer
Kartläggning föräldraskapsstöd (hösten 2017)
Åtgärder enligt kartläggning

År 2018
Mål
Utfall
x

År 2019
Mål
Utfall
x

1.2 Resultatmål BOU: Alla ska ingå i ett meningsskapande
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor
Indikatorer
Alla som går i förskolan till gymnasiet ska känna sig trygga
(Skolinspektionens mätning % 2018 och egen mätning % 2019)
Alla anställda inom Barn och Utbildning ska känna sig trygga
(medarbetarenkät 2019)

År 2018
Mål
Utfall

År 2019
Mål
Utfall

92%

92%

-

92%

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra
övergripande miljömål med detaljerade mål i
verksamheten
2.1 Resultatmål SB: Hållbar livsstil. Vi ska
främja ett hållbart beteende via utbildning och
information, erbjuda invånare och turister en
hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet
och inflytande som viktiga medel i arbetet med
hållbar utveckling. Länk till information ” Grön Flagg”
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder
kemikalier och produkter som kan skada miljö och
hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara
slutförd 2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera
ut 50 % av sitt matavfall i de kommunala
verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala
verksamheter (100%).
25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras
enligt "Grön flagg". Stiftelsen "HÅLL SVERIGE RENT"
har tagit fram ett färdigt koncept anpassat för
skolor/förskolor. Slutdatum 2020-01-01
2.2 Resultatmål SB: Biologisk mångfald. Vi ska ha
god kunskap om och kommunicera om kommunens
naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer
vid planering och exploatering.
Indikatorer
10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras
av ängsmark. Redovisas 2020-01-01

År 2018
Mål

2018
Utfall

År 2019
Mål

2019
Utfall

År
2020
Mål

Inventering
slutförd

Inventering
slutförd

25%

50%

Invente
ring
slutförd
100%

10%

25%

50%

20%

50%

4 enheter
påbörjar
certifiering

4 enheter
påbörjar
certifiering

År
2018
Mål
10%

2018
Utfall

År
2019
Mål
10%

2019
Utfall

2020
Utfall

Källsort
ering
100 %
25%
(ca 4
enheter
30 %)

År 2020
Mål
10%

2020
Utfall
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Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 202001-01
2.3 Resultatmål SB: God vattenstatus. Vi ska
ha god kunskap om kommunens marina miljö,
verka för en god marin livsmiljö samt verka för en
god grund- och dricksvattenförsörjning.
Indikatorer
Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 202001-01 ha minskat med 10 %.
Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i
Munkedal 2016: 2350 st. totalt 235 fastigheter (10%) För 2017 minska med 40, -1,7 %
2.4 Resultatmål SB: Hållbar
energikonsumtion. Vi ska minska
energiförbrukningen, verka för att andelen
förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta
transporter och kommunikation.
Indikatorer
Energianvändningen i kommunens fastigheter
skall minskas med 20 % från 2009 års siffror.
Slutredovisning 2020-01-01. (2009 – 189 kWh
per m2)
100 % av den energi (el+bränslen) som
kommunerna konsumerar för uppvärmning av
kommunala fastigheter ska komma från
förnyelsebara källor. Slutredovisning 2020-01-01
Energianvändningen från kommunens egna
transporter skall minskas med 5 % utifrån 2009
års siffror. Slutredovisning 2020-01-01
15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen
konsumerar för transporter ska komma från
förnybara källor

1
ggr/år

År
2018
Mål

2
ggr/år

2018
Utfall

År 2019
Mål

2 ggr/år

2019
Utfall

År 2020
Mål

-5,0%

-7,5%

-10%

2232

2173

2 115

År 2018
Mål

2018
Utfall

År
2019
Mål

2019
Utfall

År
2020
Mål

157

154

151,2

98%

99%

100%

-1%

-3%

-5%

-5%

-10%

-15%

2020
Utfall

2020
Utfall

Utbildning
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att
erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och
socialt från förskola och framåt.
3.1 Resultatmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande
stimulans
Indikatorer
Andel barn som uppnår minst fyra i Stainie test i förskoleklass. (%).
Mätning görs i augusti 2016
3.2 Resultatmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda
kommuninvånarna utbildningar som matchar det lokala näringslivet och
arbetsmarknadsbehovet
Indikatorer
Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än)

År 2018
Mål Utfall

År 2019
Mål
Utfall

95%

97%

År
År
2018
2019
Mål
Utfall
Mål
Utfall
>år2017
>år2018

Omsorg
Inriktningsmål: 4. Kommunens invånare ska känna sig
trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och
utifrån behov
4.1 Resultatmål Omsorg: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt
kompetens i omsorgssektorn
Indikatorer
Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst (exkl pension)
Framtagande av plan
Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för
uppdraget
Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016)

År 2018
Mål
10%
Klar

Utfall

År 2019
Mål
10%
klar

90%

90%

-20%

-20%

Utfall
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4.2 Resultatmål Omsorg: Verkställighet ska i första hand bestå av
hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största mån undvikas
Indikatorer
Antal köpta vårddygn
4.3 Resultatmål Omsorg: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i
syfte att förbättra och effektivisera vård och omsorgsverksamheterna

År 2018
Mål
Utfall
-20%
(2017)

År 2019
Mål
Utfall
-20%
(2018)

År 2018

År 2019

Indikatorer
Antal nya E-tjänster som startats upp

Mål
4 st

4.4 Resultatmål Omsorg: Ett bredare utbud av aktiviteter och
gemenskap ska erbjudas tillsammans med föreningar och frivilliga.
Indikatorer
Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga

År 2018
Mål
Utfall
10 st

4.5 Resultatmål Omsorg: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som
uppbär försörjningsstöd och medborgare som har en insats inom sektorn.
Sysselsättning ska ske genom samverkan mellan kommunens olika
sektorer.
Indikatorer
Antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie
kommunala verksamheten
Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik,
antal praktikplatser
Antal OSA-anställningar
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- deltagare
som börjat arbeta

Utfall

År 2018
Utfa
Mål
ll
10
personer

Mål
4 st

Utfall

År 2019
Mål
Utfall
10 st

År 2019
Mål
10
persone
r

60 st

60 st

15 st

15 st

20%

20%

Utfall

Näringsliv och arbete
5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta
företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar
för näringslivets utveckling
5.1 Resultatmål SB: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad
beredskap
Indikatorer

År 2018
Mål
Utfall

År 2019
Mål
Utfall
20000
m2

År 2018
Mål
Utfall
JA
X

År 2019
Mål
Utfall
JA
X

Mängden färdigställd industrimark
5.2 Resultatmål SB: Se till att det finns ett brett utbud av tomter,
avseende pris, läge i kommunen och storlek på tomten
Indikatorer
Tomter ska finnas i samtliga kommundelar
Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter

5.3 Resultatmål SB: Minska antalet extern inhyrda fastigheter
Indikatorer
Minska antalet inhyrda fastigheter (m2)
(Grönskan och Munkbo räknas inte som externa inhyrda)
5.4 Resultatmål SB: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom
deltagande i mässor
Indikatorer
Minst en mässa per år

År 2018
Mål
Utfall
-310
m2

År 2019
Mål
Utfall
-150
m2

År 2018
Mål
Utfall
1

År 2019
Mål
Utfall
1
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5.5 Resultatmål KLK: Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal
som en attraktiv kommun
Indikator
Färdigställd handlingsplan
Uppföljning av handlingsplan

År 2018

År 2019

x
x

5.6 Resultatmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet
Indikatorer
Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi
(2017)
Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017)
Uppföljning av handlingsplan

År 2018
Mål
Utfall

5.7 Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling

År 2018
Mål
Utfall
x
x

År 2019
Mål
Utfall

6.1 Resultatmål SB: Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra
trygghetsvandringar)
Indikatorer
Genomföra trygghetsvandringar varje år

År 2018
Mål
Utfall
2

År 2019
Mål
Utfall
2

6.2 Resultatmål SB: Arbeta aktivt med att få privata intressenter att
uppföra bostäder
Indikatorer
En intressent per år

År 2018
Mål
Utfall
1

År 2019
Mål
Utfall
1

År 2019
Mål
Utfall

x
x
x

Indikatorer
Revidera nuvarande upphandlingspolicy
Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan.

Samhällsbyggnad och infrastruktur
6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar
utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga
boendemiljöer samt god infrastruktur.

Fritid och Kultur
7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska
kommunens invånare erbjudas idrott, fritids -och
kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet.
7.1 Resultatmål BoU: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i
samtliga delar av kommunen i form av allaktivitetshus
Indikatorer
Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården.
Antal utvecklingsmöten med föreningslivet.
Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)
7.2 Resultatmål BoU: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge
Indikatorer
Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på
dessa och koppla till ”Platser berättar”
Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via
uttagen sidstatistik.

År
2018
Mål
200
2
1
År
2018
Mål

Utfall

Utfall

År
2019
Mål
250
3
1
År
2019
Mål

200

270

300

500

Utfall

Utfall

8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara
anställningsbara i vår kommun
8.1 Resultatmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara
anställningsbara
Indikatorer
Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens
aktivitetsansvar
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%)
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9
Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år

År 2018
Mål
Utfall

År 2019
Mål
Utfall

80

77

68
65
75

70
67
77
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Ekonomi
Bokslut 2016
Resultatet för kommunstyrelsen har förbättrats avsevärt i bokslutet 2016 jämfört med bokslut 2015.
För 2016 landade resultatet på +11,3 mnkr. Jämfört med för 2015 års underskott på -18,7 mnkr.
Den enskilt största orsaken till det förbättrade resultatet är intäktsökning av statsbidrag. Mellan åren
ökade statsbidragen med 80 mnkr och uppgick totalt till 112,8 mnkr. Framförallt avser denna ökning
ersättning från Migrationsverket. Till det kommer ökat kommunbidrag på 16,6 mnkr för
verksamhetsförändring samt en marginell ökning av övriga intäkter. Under året har styrelsen också
tillförts medel vilka avsåg ökat asylmottande på motsvarande 5,6 mnkr.
Verksamhetens kostnader ökade med 71 mnkr jämfört med verksamhetsår 2015. Kostnadsökningen
beror i huvudsak på högre personalkostnader detta pga löneökningar men även projektanställningar
finansierat av riktade flyktingmedel och riktade statsbidrag för ex ökad bemanning inom sektor Barnoch Utbildning. Ökade kostnader beror även på insatser i samband med flytt av verksamhet till
tidigare Dingle Naturbruksgymnasium samt köp av externa platser för insatser inom Individ- och
Familjeomsorg samt Integration.
Nettokostnadsökningen för 2016 blev därför marginell. Om resultatet rensades från intäkterna som i
huvudsak är av engångskaraktär innebar det att styrelsens resultat skulle hamna på - 8 mnkr. Det är
därför väsentligt att fortsätta genomföra de åtgärder som är beslutade för att få ekonomi i balans
måste fortsätta att genomföras.
Utmaningar framåt
Trots det positiva resultatet 2016 står kommunstyrelsen inför stora utmaningar framåt. Under ett
flertal år har nämndens nettokostnader ökat markant, undantaget 2016. Denna ökning måste
framöver återgå till att följa indexhöjningar. Kommunstyrelsens verksamhet är i huvudsak
finansierad av kommunbidrag till det kommer ex äldreomsorgs- och barnomsorgsintäkter. De senaste
åren har skett en ökning av verksamhetskostnaderna har finansierats genom ökade skatteintäkter
och riktade statsbidrag.
Förutom det kommer de stora investeringsutgifterna att innebära att en allt mindre del av tillgängliga
medel att kunna finansiera den löpande verksamheten.
Tidigare fattade beslut
Då styrelsens kostnader överskridit budgetanslaget under att antal år antogs under 2016 en
åtgärdsplan för att få ekonomi och verksamhet ska vara i balans. Det innebär att inför kommande år
kommer kommunstyrelsens anslag att minskas med 8,45 mnkr. Dessa anslag återförs till
kommunfullmäktige för att finansiera lägre skatteintäkter och statsbidrag de kommande åren.
I samband med att resursfördelningsmodell antogs beslutades också om omfördelning av resurser
från Kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Omfördelningen avsåg minskade ramar för sektor
Omsorg. Orsaken till det var att sektorn ska anpassa sina kostnader till den sk standarkostnaden.
Under ett stort antal år har kommunens omsorgsverksamhet haft en standarkostnadsavvikelse på +
20 %. Omfördelningsbeslutet innebär för 2018-2019 att kommunstyrelsens ram minskas med 2,0
mnkr för respektive av de kommande två åren. Fram till 2021 ska anslaget minskas med totalt 19
mnkr.
Förutsättningar för 2018-2019
I och med antagande av nytt styr- och ledningssystem infördes två-årsramar. Styrelsens ram för budget
2018 uppgår till 583,642 mnkr och för budgetåret 2019 580,113 mnkr.
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnader avsätts centralt och fördelas ut efter utfall av
lönerevision är klar samt efter aktivering av genomförda investeringar. Därutöver ska samtliga
verksamhetsförändringar hanteras inom befintlig ram.
Inför budget 2018-2019 kommer det tas hänsyn till nytt äldreboende och skolutredningen. Äldreboende
samt ombyggnationer av befintliga beräknas kosta 420 mnkr. Driftkostnader för dessa kommer främst
belasta åren 2020-2023. Någon hänsyn är inte tagen till de ökade driftskostnaderna.
Kommunstyrelsens preliminära ram innebär att inför 2018 minskas ramen med -11,98 mnkr samt inför
2019 minskas ramen ytterligare med -3,53 mnkr. Detta beror på att skatteintäkterna prognosticeras att
minskas inför kommande år samt att centrala avsättningar har gjorts utifrån antagna
planeringsförutsättningar.
Nedanstående tabell visar hela kommunstyrelsens förslag till åtgärder för minskningen av ramen. I
kommande avsnitt beskrivs per sektor också eventuellt tillkommande verksamhetsförändringar samt
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kostnadsökningar av indexuppräkning för vilka kompensation ej erhålls. För samtliga poster finns risk- och
konsekvensbeskrivning.
Budgetår
KF Resursfördelning omfördelningsbeslut Vård och äldreomsorg till volymbudget.
Beslutad KF 2017-03-01 §
KS Åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 §167 minska kommubidrag täcka avsättningar
KS Åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 §167 flytta kommunbidrag till volymbudget KF
beslut 2017-03-01§
KS Återbetalning till KS förfogande från IFO (två projektanställningar)
KS Återbetalning från IFO till KS förfogande KLK
Fördelning av återstående obalans som generell besparing på sektorerna utifrån
andel
Summa ramminskning Kommunstyrelsen

2018

2019

-2,0
-4,5

-2,0
0

-4,0
-1,1
1,1

0
0

-1,53
-11,98

-1,53
-3,53

Risk och konsekvensbeskrivning för omprioriteringar i budget 2018-2019
För att hantera de nya verksamhetsförändringar presenteras en beskrivning av respektive förändring samt
förslag till kostnadsminskning/anpassning för att uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och
konsekvensbeskrivning. Se respektive sektorsavsnitt.
Verksamhetsförändringar per sektor
Kommunledningsstab
Samhällsbyggnad
BoU
Omsorg
Summa verksamhetsförändringar

2018
2,443
0,527
3,450
1,300
7,720

2019
0,937
0,598
1,000
0,300
2,835

Beskrivning av förutsättningar per sektor
Under respektive sektor beskrivs tillkommande verksamhetsförändringar samt förslag till kostnadsminskning
för att uppnå budgetbalans. För samtliga sektorer gäller att någon kompensation för indexuppräkning inte
tilldelas. Detta pga att för att få ihop den centrala beräkningen av kommunens ekonomiska ramar så
kvarstod en obalans. Obalanser uppgår till 1,53 mnkr för vardera av åren 2018-2019. Fördelningen av
obalansen görs genom en generell besparing på sektorerna utifrån andel av sektorns ram.
Till varje förslag på anpassning av budget framgår risk- och konsekvensbeskrivning.

Kommunledningsstab
Tillkommande förändring 2018-2019
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Budgetår
Återställning KS förfogandepost från IFO projekt
1,0 kommunikatör
1,0 Verksamhetsutvecklare
Indexuppräkning Räddningstjänstförbundet enligt KPV

2018
1,100
0,600
0,600
0,600

2019
0

0,400

Justering av förbundsavgift Kommunalförbundet Fyrbodal
Ej kompensation för indexuppräkning och intäkter Netto
E arkivet
Summa utökning

0,040
0,473
0,130
3,543

0,537
0
0,937

Förslag till finansiering för att uppnå budgetbalans.
Nr Budgetår
8
Anslaget till KCs förfogande minskas för finansiering av generell besparing %
andel av 1,53 mnkr
9
Finansiering av verksamhetsutvecklare från anslaget av KS förfogande
10 Finansiering av kommunikatör genom internfakturering
11 Ökning av medlemsavgift Räddningstjänstförbundet från finansförvaltning
12 Ökning av medlemsavgift Fyrbodals kommunalförbund från finansförvaltning
13 Generell besparing på samtliga enheter inom KLK för finansiering av ej
kompenserad indexuppräkning
14 Finansiering av E-arkiv lägre IT kostnader
Summa anpassning (åtgärder)
Summa balans

2018
-0,116
-0,600
-0,600
-0,600
-0,040
-0,473
-0,130

2019
-0,117

-0,400
-0,537

-2,559

0
-1,054

0,984

-0,117
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Beskrivning av utökning/verksamhetsförändringen
1. Återställning KS förfogandepost från IFO projekt (1,1 mnkr, 0 mnkr)
Under 2016-2017 skulle två projektanställningar ske inom IFO, en 1,0 tjänst för missbruk vuxna samt en
tjänst 1,0 tjänst försörjningsstöd. Dessa skulle arbeta med det förebyggande arbetet med personer med
långvarigt försörjningsstöd samt personer med missbruksproblematik.
Den totala kostnaden för anställningarna var på 1,1 mnkr. Detta enligt beslut i KS 2015-06-10 § 119,
120. Projekt finansierades från KS förfogande och skulle vara i två år. Uppdraget skulle årligen rapporeras
till kommunstyrelsen. Under 2018 skall medlen återföras KS förfogande så projektet ska ha minskat
kostnaderna.
Risk- och konsekvensanalys se avsnitt sektor omsorg.

2. Utökning av tjänst Kommunikatör (0,600 mnkr)
Kommunchefen beslutade att under 2017 anställa en kommunikatör.
3. Utökning av tjänst verksamhetsutvecklare (0,600 mnkr)
Kommunchefen beslutade att under 2017 anställa verksamehtsutvecklare.
4. Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet (0,600 mnkr) (0,400 mnkr)
Budgeten för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ligger på kommunchefen. Enligt överenskommelse
med de två övriga ägarkommunerna har beslutats att förbundets budget ska räknas upp enligt KPV, för
2018 innebär det 2,9 % och för 2019 2,7 %. För kommunens del ökar kostnaderna med 0,6 resp 0,4 mnkr.
Den större delen av ökningen avser tidigare ej budgeterade kostnader för pension.
5. Uppräkning av förbundsavgift Kommunalförbundet Fyrbodal (0,040 mnkr)
En översyn av förbundsavgiften har skett för kommunalförbundet. Ärendet är inte klart än men en förväntad
ökning av avgiften med 4 kr/invånare vilket innebär ökning med 40 tkr.

6. Ej kompensation för indexuppräkning (0,473 mnkr) (0,537 mnkr)
Uppräkning av kommunledningskontorets kostnader för 2018 och 2019 uppgår till ca 0,5 mnkr för
respektive av åren.

7. E-arkiv (0,130 mnkr)
Munkedals kommun deltar i en samordnad upphandling av funktionen e-arkiv. Upphandlingen genomförs
gemensamt av flertalet kommuner i Fyrbodal och syftar till att möta allt större krav på digitalisering
och förvaring av handlingar. Digitaliseringen av arkivet bedöms medföra säkrare och mindre
utrymmeskrävande slutförvaring förvaring av handlingar. Sökbarheten av handlingar och därmed
tillgängligheten ökar.
Upphandling pågår under våren 2017 och avtal med leverantör beräknas tecknas i juni 2017. Årlig
driftkostnad är därmed en bedömning.
Sammantaget innebär det för kommunledningskontoret en utökning av kommunbidrag med 3,5 mnkr.
Risk och konsekvensbeskrivning av omprioriteringar samt preliminär ram
8. Generell besparing (-0,116mnkr) (-0,117 mnkr)
För kommunledningskontoret innebar detta -0,116 mnkr i ramminskning för 2018 och ytterligare -0,117
mnkr år 2019.
Kommunchefens anslag förfogandepost minskas med motsvarande belopp. Detta innebär att utrymme för
att hantera oväntade kostnader minskar helt. Anslaget är med detta tömt.
Vilken sektor berörs?
Kommunledningskontoret
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Inga
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
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Inga
Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Inga

Hemtagningseffekten

Inga

9. Utökning av tjänst Kommunikatör (0,600 mnkr)
Kommunchefen beslutade att under 2017 anställa en kommunikatör. Tjänsten är inte budgeterad vilket
innebär att motsvarande belopp måste minskas på andra ställen. Kommunikatören föreslås finansieras av
samtliga sektorer genom interndebitering.
Vilken sektor berörs?
Samtliga sektorer
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
?
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
?
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Inga
Hemtagningseffekten

Ingen

10. Utökning av tjänst verksamhetsutvecklare (0,600 mnkr)
Kommunchefen beslutade att under 2017 anställa verksamehtsutvecklare. Tjänsten är inte budgeterad,
tjänsten föreslås finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
Vilken sektor berörs?
Någon nedraggning av kommunbirag är inte aktuellt.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Inga
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga risker, att anställa verksamhetsutvecklare innebär att utveckling av styr- och ledningsmodellen samt
kvalitetsarbetet kan fortsätta. Arbetet har stannat upp de sista åren.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Inga
Hemtagningseffekten
Ingen
11. Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet (0,600 mnkr) (0,400 mnkr)
Budgeten för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ligger på kommunchefen. Enligt överenskommelse
med de två övriga ägarkommunerna har beslutats att förbundets budget ska räknas upp enligt KPV, för
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2018 innebär det 2,9 % och för 2019 2,7 %. För kommunens del ökar kostnaderna med 0,6 resp 0,4 mnkr.
Den större delen av ökningen avser tidigare ej budgeterade kostnader för pension.
Kostnaderna föreslås finansieras inom finansförvaltningsens ram.
Vilken sektor berörs?
Någon nedraggning av kommunbirag är inte aktuellt.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Inga
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Inga
Hemtagningseffekten

Ingen

12. Uppräkning av förbundsavgift Kommunalförbundet Fyrbodal (0,040 mnkr)
En översyn av förbundsavgiften har skett för kommunalförbundet. Ärendet är inte klart än men en förväntad
ökning av avgiften med 4 kr/invånare vilket innebär ökning med 40 tkr.
Kostnaderna föreslås finansieras inom finansförvaltningsens ram.
Vilken sektor berörs?
Någon nedraggning av kommunbirag är inte aktuellt.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Inga
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Inga
Hemtagningseffekten

Ingen

13. Ej kompensation för indexuppräkning (0,473 mnkr) (0,537 mnkr)
Uppräkning av kommunledningskontorets kostnader för 2018 och 2019 uppgår till ca 0,5 mnkr för
respektive av åren. Att kompensation inte fördelas ut inom kontoret innebär att kostnader måste minskas
på andra poster. Dessa poster kommer att handla om lägre kostnader för kompetensutveckling. Varje
enhetschef gör en bedömning.
Vilka enheter berörs?
Samtliga
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Varje enhet
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
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Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
Lägre kompetensutveckling
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Inga
Hemtagningseffekten

Ingen

14. Finansiering E-arkiv (0,130 mnkr)
Munkedals kommun deltar i en samordnad upphandling av funktionen e-arkiv. Upphandlingen genomförs
gemensamt av flertalet kommuner i Fyrbodal och syftar till att möta allt större krav på digitalisering
och förvaring av handlingar. Digitaliseringen av arkivet bedöms medföra säkrare och mindre
utrymmeskrävande slutförvaring förvaring av handlingar. Sökbarheten av handlingar och därmed
tillgängligheten ökar.
Upphandling pågår under våren 2017 och avtal med leverantör beräknas tecknas i juni 2017. Årlig
driftkostnad är därmed en bedömning.
Vilken sektor berörs?
Någon nedraggning av kommunbirag är inte aktuellt.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Inga
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Inga
Hemtagningseffekten

Ingen
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Samhällsbyggnad
Tillkommande förändring 2018-2019
Nr
1

Budgetår
Indexuppräkning
Summa utökning

Nr Budgetår
2
Generell besparing % andel av 1,53 mnkr
3
Del av åtgärdsplanen 2016 med effekt 2018
Leasing avgift minskade kostnader park o skog. Redan konsekvensbeskriven i

åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 §167
4

Anpassning för att kompensera indexuppräkning sker inom resp enhet
Summa anpassning (åtgärder)

Summa balans

2018
0,527
0,527

2019
0,598
0,598

2018
-0,259

2019
-0,260

-0,093
-0,527
-0,879

0
-0,598
-0,858

-0,352

-0,260

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning.
1. Ej kompensation för indexuppräkning (0,527 mnkr, 0,598 mnkr)
Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,527 mnkr för år 2018 samt 0,598
mnkr för år 2019. Dessa kompenseras inte centralt utan får finansieras inom sektorn, minskningen av budget
hanteras genom minskade inköp inom sektorn.
Vilken enhet berörs?
Samtliga enheter.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Samtliga.
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga.
Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Inga.
Hemtagningseffekten
Ingen.
2. Generell besparing (-0,259 mnkr, -0,260 mnkr)
För samhällsbyggnad innebar detta -0,259 mnkr i ramminskning för 2018 och ytterligare -0,260 mnkr år
2019. Minskningen av budget hanteras genom minskade inköp inom sektorn.
Vilken enhet berörs?
Samtliga enheter berörs då det är en generell besparing inom sektorn.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Samtliga enheter.
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga.
Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga.
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Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Inga.
Hemtagningseffekten
Ingen.

3.

Minskade kostnader leasingavgift (-0,093 mnkr, 0,0 mnkr)

Beskrivet i åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 §167.
Hemtagningseffekten

Redan 2017, dock dras kommunbidraget ner under 2018.
4.

Ej kompensation för indexuppräkning (0,527 mnkr, 0,598 mnkr)

Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,527 mnkr för år 2018 samt
0,598 mnkr för år 2019. Dessa kompenseras inte centralt utan får finansieras inom sektorn, minskningen
av budget hanteras genom minskade inköp inom sektorn.
Vilken enhet berörs?
Samtliga enheter.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Samtliga.
Riskbedömning för brukare
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga.
Riskbedömning för personalen
Vilka risker innebär ändringarna?
Inga.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Inga.
Hemtagningseffekten
Ingen.

Barn och Utbildning
Tillkommande förändring 2018-2019
Nr

Tillkommande förändringar
Tonårsgruppens behov. Genomförd besparing ej realistisk. Återföring av besparing
1
aviserad 2015.
2 Köp Gymnsiesärskoleplats, fler elever samt prishöjning 25%

2018

2019

0,450

0,000

0,800

0,000

3 Utökad timplan, två tjänster ligger i det generella stadsbidraget (lagstiftning)

1,200

0,000

4 Prisuppräkning köp av skolplatser
Summa prioriterade utökningar
Nr

Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar

5 Antaget minskade kostnader för skolskjutsar pga egen upphandling.
Finansiering av musikskola som ska ingå i blivande kulturskola utifrån
6
kulturskoleutredningen.
7

Föreningsbidraget -0,587 mnkr. Minska anslaget utifrån KS beslut i maj Från 3,5
mnkr till 2,9 mnkr.

Minskat föreningsbidrag ner till 2,4 mnkr pga generell besparing 2018 (generell
besparing för avsättningar 2018 på 0,558 punkt 9)
8 Anpassning för prisuppräkning 2019: Generell spar på enheterna

7a

1,000

1,000

3,450

1,000

2018

2019
0,000

-1,400
-2,108
0,000
-0,500
0,000

0,000
0,000
0,000
-1,000
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9 Generell besparing för avsättningar: Generell spar på enheterna
10 Åtgärdsprogram beslut KS 2016-11-09 §167 (är redan konsekvensbeskriven)

Summa anpassning av ram
Summa balans

0,00

-0,561

-1,500

0,000

-5,508

-1,561

-2,058

-0,561

Beskrivning av tillkommande förändringar
1. Återställd personaltäthet i tonårsgruppen(0,450 mnkr)
Besparing angiven år 2015 var ej genomförbar minskning av personal. Genomförbar minskning endast 25%
varför 0,45 mnkr behöver återföras.
2. Köp Gymnsiesärskoleplats, fler elever samt prishöjning 25% (0,8 mnkr)
Nya elever samt prishöjning på platserna.
3. Utökad timplan, två tjänster ligger i det generella stadsbidraget, lagstiftning (1,2 mnkr)
Läsåret 2016-2017 har timplanen inom grundskolan utökats med 105 timmar för matematik vilket motsvarar
en lärartjänst fördelat mellan Bruksskolan, Munkedalsskolan, hedekas skola och Svarteborgs skolenhet.
Fr.o.m. läsåret 2018-2019 kommer troligen ytterligare en utökning att genomföras med 110 tim i ämnet
matematik samt att språkval införs med 48 tim för mellanstadiet. Kommunerna kommer även att vara skyldiga
att genomföra lovskola fr.o.m. ht-2017 med 50tim.
4. Prisuppräkning köp av skolplatser (1,0 mnkr)
De externa köpta skolplatserna indexuppräknas.

Risk och konsekvensbeskrivning av omprioriteringar samt preliminär ram
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Även konsekvensbeskrivs minskningen av ramen utifrån det generella anpassningen
som sektorerna fick i uppdrag. Till varje anpassningsförslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning. Totalt
beskrivs för 2018 -5,508 mnkr samt för budget 2019 -1,561 mnkr.
5. Antaget minskade kostnader för skolskjutsar pga egen upphandling. (-1,400 mnkr)
I Västtrafiks beräkningar skulle upphandling ske utifrån 17 fordon. Vid egen upphandling ser vi behov av 11
fordon. I närliggande kommuner har besparingar med omfattningen 2,5 mnkr kunnat genomföras i och med
egen upphandling. Vi väljer att försiktigt prognostisera en besparing med omfattning 1,4 mnkr.
Vilka enheter berörs
Riskbedömning för brukare
Alla elever kommer att erbjudas skolskjuts inom ramen för regelverket.
Riskbedömning för personalen
Handläggare för skolskjuts kommer att få förändrat uppdrag.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Ett samarbete med Sotenäs kommun när det gäller administrativ hantering. Samarbete med
räddningstjänsten aveende kontroll av fordon och riskbedömningar m.m.

6. Integrerad musikskola utifrån kulturskoleutredningen (-2,108 mnkr)
Finansiering av musikskola som ska ingå i blivande kulturskola utifrån kulturskoleutredningen. Tanken är att
den ska finansieras av externa intäkter, såsom statliga bidrag och inte kommunbidrag. Tillsatt
kulturskoleutredning får i uppdrag att redovisa alternativa finasieringmöjligheter. Den statliga
kulturskoleutredningen aviserar bland annat att ett utökat samarbete mellan flera kommuner alternativt
inom regioner är en förutsättning för att erhålla stadsbidrag. Inga klarlägganden klara ännu och behöver
utredas vidare utifrån eventuellt nya statliga direktiv och förutsättningar.
Riskbedömning för brukare
Utbudet kommer att erbjudas på elevernas fria tid vilket kan bli svårt för de som är bosatta utanför de
centrala delarna av kommunen.
Riskbedömning för personalen
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Ändrade arbetstider.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Ökad integrerad verksamhet med skolan inom skoltid.
Utveckla samverkan med fritidsverksamheterna.
Bygga lokaler som anpassas för alla verksamheter både skoltid och andra tider.
7. Föreningsbidraget (0 mnkr)
KS beslutade i maj 2016 att budget för föreningsbidragen ska utgöra 3,5 mnkr. 0,5 mnkr ska förläggas
centralt hos kommunchefen och skall riktas till föreningsinsatser som gynnar inkludering av nyanlända.
Tidigare budget för föreningsbidrag utgjorde 2,4 mnkr. Utökningen inom sektor BoU med 0,6 mnkr finns
ingen finansiering för. Därför föreslås att anslaget återgår till 2,4 mnkr och att de 0,5 mnkr flyttas från
centrala anslag till BoU. Därmed ska budget för föreningsbidragen utgöra 2,9 mnkr. Viktigt att kriterierna
gällande de 0,5 mnkr vidhålls.
Riskbedömning för brukare
Om inte åtgärden genomförs enligt ovan kommer 0,6 mnkr att minska resurstilldelning i övriga
verksamheter inom BoU.
Riskbedömning för personalen
Om föreslagen åtgärd ej genomförs kan minskat anslag inom till exempel skolverksamheten innebära högre
arbetsbelastning.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Om de 0,5 mnkr flyttas över till BoU från central pott minimeras riskerna för negativa konsekvenser.
7 a . Minska Föreningsbidraget (-0,500 mnkr)
Minska föreningsbidraget med 0,500 mnkr så att det totala föreningsbidragsramen blir 2,4 mnkr år 2018.
Detta innebär att den satsning som gjordes med 0,500 mnkr tas bort och att föreningsbidragsramen återgår.
Riskbedömning för brukare
Svårare att bedriva föreninsgverksamhet utan att höja avgifterna för deltagarna.
Sämre förutsättningar för inkluderande verksamheter.
Riskbedömning för personalen
Engagemanget hos frivilligorganisationerna kan falna om det blir alltför svåra utmaningar ekonomiskt
alternativt att andra innovativa lösningar tvingas fram.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Se över fördelningsmodellen för bidragsanslag.
8 & 9 Anpassning för prisuppräkning och generellt besparing 2019 (1,561mnkr)
För att kunna kompensera priuppräkningar under 2019 samt sektorns generella anpassningskrav 2019
föreslås ett generellt spar på enheterna 0,07 %.
Riskbedömning för brukare
Den ekonomiska medvetenheten är av tradition mycket hög inom Barn och Utbildning och denna besparing
kommer inte direkt att påverka brukarna det vill säga eleverna i någon högre utsträckning. Indirekt kan det
på sikt påverka då verksamheterna måste begränsa till exempel kompetensutvecklingskostnader eller
personalbefrämjande insatser.
Riskbedömning för personalen
Sämre frutsättningar när det gäller personalbefrämjande åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser. Fler
som söker sig från kommunen som arbetsplats.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
I större utsträckning inventera och använda intern kompetens i fortbildningssyfte. Ansöka om stadsbidrag
för kompetenshöjande insatser.

10. Åtgärdsplan beslut KS 2016-11-09 §167
Är redan konsekvensbeskriven i ågärdshandlingen.
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Omsorg
Tillkommande förändring 2018-2019
Nr
1
2

Budgetår
Projekt försörjningsstöd förlängning ytterligare två år
Prisuppräkning för indexuppräkning
Summa utökning

2018
0,600
0,700
1,300

2019
0,000
0,300
0,300

2018
-6,857

2019
0,000

-2,000

-2,000
0,000

Nr Budgetår
3
Åtgärdsprogram beslut KS 2016-11-09 §167
4
Omfördelningsbeslut Resursfördelning Äldreomsorg (beslut KF 1/3 -2017 §)
avsätts till volymbuffert för resursfördelning
5
Återtag kb från IFO till KS förfogande för långvariga försörjningsstödstagare samt
förstärkt resurs beroendemottagningen hemmaplanslösningar (Beslut KS 2015-0610 §119)
Effektiviseringsmål IFO sänka nettokostnaderna*
6
Anpassning för indexuppräkning och intäkter Netto
7
Generell besparing % andel av 1,53 mnkr
8
Äskande från KS förfogande för förlängning av projekt försörjningstöd
Summa anpassning (åtgärder)

-1,100
0,000
-0,700

0,000
-0,300

-0,588
-0,600
-11,845

-0,591
0
-2,891

Summa balans

-10,545

-2,591

Beskrivning av tillkommande förändringar
Av de 10,250 mnkr som finns i åtgärdspaketet är det neddragning av kommunbidrag på 6,857 mnkr 2018.
Under 2017 är inget kommunbidrag draget utan åtgärderna ska täcka de underskott som verksamheten har
haft.
Till varje anpassningsförslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning.
1. Projekt försörjningsstöd föreslås en förlängning påytterligare två år (0,600 mnkr)
Tjänsten socialsekreterare som arbetar mot långvariga försörjningsstödstagare har uppnått målet väl under
2016. Målet var att få ut 15 långgångare i annan försörjning och resultatet blev 20. Det innebär att det blivit
en kostnadsdämpning i försörjningsstödet för att socialsekreteraren har kunnat arbeta intensivt med ett
färre antal personer åt gången och på så sätt få ut dem i annan försörjning. En intensiv uppföljning innebär
också att försörjningsstödstagare har fått högre krav och varit tvungna att prestera för att få bidrag i annat
fall har det blivit avslag. Det finns en allvarlig risk att kostnaden för försörjningsstödet blir högre än
kostnaden för projeket.

2. Besparing indexuppräkning (0,700 mnkr) (0,300 mnkr)
Kompensation för prisökningar blir inte ramhöjande vilket innebär att sektorn måste effektviera bort de
prisökningar som sektorn får.

Risk och konsekvensbeskrivning av omprioriteringar samt preliminär ram
3. Åtgärdsplan antagen KS 2016-11-09 §167 (-6,857 mnkr)
Är redan konsekvensbeskriven i åtgärdsplanen.

4. Omfördelningsbeslut Resursfördelning Äldreomsorg (-2,0 mnkr) ( -2,0 mnkr)
2015 skedde en kraftig ökning av hemtjänst och hemsjukvård som minskade något under 2016, men som
under januari-mars 2017 ökade igen till samma nivå som 2015. Det finns inget som tyder på att personer
med behov av hemtjänst och hemsjukvård kommer minska, snarare så är trenden ett ökat behov av vård i
hemmet. Ett område som framförallt kommer att öka är de delegerade hemtjänsttimmarna. Detta område
är redan idag underfinansierat och detta samtidigt som effektiviseringsbehoven ligger på avdelningen. För
att nå balans i framtida hälso- och sjukvårdskostnader kommer omsorgen behöva sänka sin omsorgsnivå för
varje hälso- och sjukvårdstimma som ökar.
De personer som bor på särskilda boende har stora behov av omvårdnad. Många har demenssjukdom eller
andra svåra sjukdomar som kräver vård och omsorg dygnet runt. Personalen har en hög arbetsbelastning
med komplexa situationer, ökade krav på dokumentation och uppföljningar, samtidigt har cheferna stora
organisationer och många medarbetare och inte förutsättningar att ge personalen det stöd som behövs för
att hantera sina uppdrag.

97
Vård och äldreomsorgsavdelningen har påbörjat ett viktigt strategiskt arbete och genomför flera stora
förändringar i syfte att hålla nettokostnadsökningen på en låg nivå.
Avdelningen ser därför stora svårigheter att kortsiktigt genomföra ytterligare effektiviseringar och befarar
att om ingen kompensation ges för volymökningar kommer strävan efter budgetbalans ske på bekostnad av
kvalitén i verksamheten och personalens arbetsmiljö.
År
4 a) Minskad bemanning Särbo
4 b) Minska dagverksamhet
4 c) Avveckla syn- och hörselinstruktörstjänst
Summa

2018

2019

-1,400
-0,400
-0,200

-2,000
0,000
0,000

-2,000

-2,000

a) Minskad bemanning SÄBO (-1,400 mnkr) (-2,000 mnkr)
De flesta som idag ansöker och blir beviljade särskilt boende har en demenssjukdom eller annan kognitiv
svikt. De flesta av kommunens boenden är inte anpassade till personer med demenssjukdom, det gäller
både bemanning och boendemiljö. Verksamheten har inte tillräcklig bemanning när det är särskilt vårdtungt
som vid palliativ vård, oro, aggressivitet, svår sjukdom som kräver mycket tillsyn och omvårdnad under
natten. Det finns risk att personalen inte har uppsikt över vad som händer på boendet om personaltätheten
minskar vilket kan innebära ökad fallrisk och ökad oro. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § ”Socialnämnden
ska vidare säkerställa att varje boendeenhet (avdelning) i ett särskilt boende där en person med
demenssjukdom bor är bemannat så att personen omedelbart kan få sådant stöd och sådan hjälp som är till
skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa”.
Minskningen går inte att koppla till enskilda personer, en generell sänkning av personaltätheten som
motsvarar behovet får genomföras på enheterna. Varje enhteschef får konsekvensbeskriva och minimera
riskerna på respektive enhet utifrån dess förutsättningar.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Medarbetare i äldreomsorgen
Riskbedömning för brukare
De som är demenssjuka får inte tillräckligt med stöd, vård och omsorg. Personalen har ingen möjlighet att
ha tillräcklig uppsikt och vårdtagarna, vilket skapar oro, otrygghet på enheten. Personalen har också svårt
att ha koll om någon lämnar boendet och kanske inte hittar tillbaka. Även om det finns dörrlarm hinner inte
personalen agera omedelbart. Sociala aktiviteter, utevistelse med mera får stå tillbaka.
Riskbedömning för personalen
Att inte hinna med att ge den vård och omsorg som de boende behöver och har rätt till skapar stress och
känsla av otillräcklighet. En ökad arbetsbelastning och en otrygg arbetssituation. Genom att inte ha
tillräckligt med personal är det svårt för personalen att hantera situationer när boende är oroliga eller
aggressiva vilket kan leda till ökade hot- och våldssituationer. Med för låg bemanning saknas förutsättningar
att kunna utföra ett professionellt arbete. Känsla av otillräcklighet bidrar till ökad psykisk belastning som
tillsammans med andra påfrestningar som stor arbetsmängd, tidspress, otydliga förväntningar och krav
leder till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre scheman för personalen kan bli aktuellt med bland annat
delade turer för att täcka helger och kvällar.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande dokumentation,
deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa boendemiljön för att underlätta för
personal och boende (förutsätter mer offensivt och snabbare arbete med en förändrad boendestruktur).
Trygghetskameror för att förbättra överblickbarheten och tillsyn på boendet.
b) Avveckla icke lagstyrd verksamhet( -0,400 mnkr)
Förändringen består av att avveckla den sociala dagverksamheten som en biståndsbedömd insats.
De få verksamheter som inte är lagstyrda är samtliga av förebyggande och hälsofrämjande karaktär. Om
dessa avvecklas är riksken stor att det ger ökade kostnader i form av andra insatser som hemtjänst,
hemsjukvård, korttidsplats eller särskilt boende. Det kommer innebära ett försämrat stöd/avlastning för
anhöriga som då innebär att anhöriga inte kommer orka i samma utsträckning och behovet av kommunala
insatser ökar. En viktig strategisk fråga för kommunen är att utveckla och förbättra samverkan med frivilliga
och volontärer för att kunna erbjuda sociala aktiviteter till äldre med så lite kommunala insatser som
möjligt. Det krävs dock att det finns någon som är ”spindeln i nätet” för att kunna ta tillvara på frivilliga
krafter.
Riskbedömning för brukare
Möjlighet till social dagverksamhet i Munkedals centrum minskar och risk för ökad ensamhet och oro hos
äldre. Ökad belastning för anhöriga vilket kan leda till ohälsa.
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Riskbedömning för personal
Omplacering till nya arbetsplatser.
Förslag till åtgärder för att minska risker
Ha kvar lokalen på Centrumvägen för att möjliggöra för intresseorganisationer och frivilliga för att kunna
bedriva social verksamhet/olika aktiviteter. Starta matlag med hjälp av frivilliga tillsammans med
hemtjänstpersonal. Öppna upp på SÄBO för mötesplatser för äldre i övriga kommundelar, vilket förutsätter
att det finns lokaler och frivilliga som vill engagera sig.

c) Avveckla syn- och hörselinstruktörstjänst - 0,200 mnkr
Riskbedömning för brukare
När äldre med syn- och hörselnedsättningar inte får stöd i att hitta lösningar som underlättar i hemmet och i
vardagen ökar risk för skador, och fall, dessutom finns risk för ökat beroende av andra insatser som tex
hemtjänst eller SÄBO.
Risk för personal
Ökad arbetsbelastning för hemtjänsten.
Förslag till åtgärder för att minska risker
Utbilda personal inom äldreomsorgen inom området för att kunna ge visst stöd.

5. Återförande av projektmedel till KS från IFO ( -1,1 mnkr)
Under 2016-2017 skulle två projektanställningar ske inom IFO, en 1,0 tjänst för missbruk vuxna samt en
tjänst 1,0 tjänst försörjningsstöd. Dessa skulle arbeta med det förebyggande arbetet med personer med
långvarigt försörjningsstöd samt personer med missbruksproblematik.
Den totala kostnaden för anställningarna var på 1,1 mnkr. Detta enligt beslut i KS 2015-06-10 § 119,
120. Projekt finansierades från KS förfogande och skulle vara i två år. Uppdraget skulle årligen rapporeras
till kommunstyrelsen. Under 2018 skall medlen återföras KS förfogande så projektet ska ha minskat
kostnaderna.
a) Avveckla tjänst som är riktad till försörjningsstöd och arbetet med långgångare (-0,550
mnkr)
Tjänsten socialsekreterare som arbetar mot långvariga försörjningsstödstagare har uppnått målet väl under
2016. Målet var att få ut 15 långgångare i annan försörjning och resultatet blev 20. Det innebär att det blivit
en kostnadsdämpning i försörjningsstödet för att socialsekreteraren har kunnat arbeta intensivt med ett
färre antal personer åt gången och på så sätt få ut dem i annan försörjning. En intensiv uppföljning innebär
också att försörjningsstödstagare har fått högre krav och varit tvungna att prestera för att få bidrag i annat
fall har det blivit avslag. På försörjningsstöd har vi i Munkedal i stort sett bara personer som står långt från
arbetsmarknaden och har bekymmer på olika sätt. Vi har få unga vuxna på försörjningsstöd. De flesta vi har
med försörjningsstöd har stora hinder för vanliga jobb och det kräver hårt jobb för att få ut dem i
sysselsättning eller annan försörjning. Om denna tjänst tas bort finns det en stor risk i att personer med
långvarit behov av försörjningsstöd kommer att öka.
b) Avveckla tjänst som är riktad till arbetet med missbruk och beroendemottagning ( -0,550
mnkr)
Behovet kring arbetet till målgruppen har minskat kraftigt och avdelningen har prioriterat om i
verksamheten.
Riskbedömning för brukare
Långgångare inom försörjningsstöd väntas öka vilket innebär en risk för att fler brukare exkluderas från
samhället och arbetsmarknaden. Det finns en ökad risk för att personer med missbruksproblematik inte
längre får den önskade hjälp och stöd som de behöver i samma omfattaning om behovet ökar igen.
Riskbedömning för personalen
Om tjänsten tas bort ger det en ökad risk för att socialsekreterarna inom försörjningsstöd inte hinner jobba
på detta sättet längre. Det kommer inte finnas lika mycket utrymme för att ha det intensiva arbete som
krävs för att inte få fler långgångare.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Personal kommer att få prioritera i vilka uppgifter som blir mest effektiva kopplat till arbetsinsats och
effektivtet riktad till brukarna.
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6. Besparing indexuppräkning (- 0,700 mnkr) (-0,300 mnkr)
Kompensation för prisökningar blir inte ramhöjande vilket innebär att sektorn måste effektviera bort de
prisökningar som sektorn får.
a) Borttag av habiliteringsersättning (-0,130 mnkr)
Idag betalas habiltieringsersättning ut för personer med beslut om Daglig verksamhet och Sysselsättning
enligt SoL. I budget ligger på ca 130 tkr. Kostnaden för denna ersättning var dock 2016 ca 220 tkr och
sedan 170101 betalas ersättning ut även för gruppen inom Socialpsykiatri med beslut om Sysselsättning
enligt SoL. Här finns inte budgetmedel tillskjutet. Den totala kostnaden beräknas 2017 bli ca 300 tkr men
besparingen blir ca 130 tkr per helår utifrån lagd budget.
Riskbedömning för brukare
Att dra in ersättning och subventioner för den här målgruppen kommer troligtvis att skapa missnöje både
hos den enskilde, anhöriga och godemän. 170101 utökades gruppen som fick habiliteringsersättning till att
gälla även de personer inom Socialpsykiatri som har beslut om Sysselsättning enligt SoL.
b) Minskad bemanning inom sektorns samtliga brukarnära enheter (-0,870 mnkr)
Enheter där brukarnära arbete utförs kommer att får en generell minskning av personalbudget vilket innebär
en lägre personaltäthet till brukare och kvalitetssänkande åtgärder.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Medarbetare inom sektorns samtliga område där brukarnära arbete utförs.
Riskbedömning för brukare
Kvalitetssänkningar till de olika målgrupperna som påverkas. Brukarna får inte tillräckligt med stöd, vård
och omsorg. Personalen har ingen möjlighet att ha tillräcklig uppsikt och aktiviteter som ritat till brukare
minskar vilket kan skapa oro, otrygghet på enheten.
Riskbedömning för personalen
Att inte hinna med att ge den vård och omsorg som de boende behöver och har rätt till skapar stress och
känsla av otillräcklighet. En ökad arbetsbelastning och en otrygg arbetssituation. Genom att inte ha
tillräckligt med personal är det svårt för personalen att hantera situationer när boende är oroliga eller
aggressiva vilket kan leda till ökade hot- och våldssituationer. Med för låg bemanning saknas förutsättningar
att kunna utföra ett professionellt arbete. Känsla av otillräcklighet bidrar till ökad psykisk belastning som
tillsammans med andra påfrestningar som stor arbetsmängd, tidspress, otydliga förväntningar och krav
leder till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre scheman för personalen kan bli aktuellt med bla delade
turer för att täcka helger och kvällar.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande dokumentation,
deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa boendemiljön för att underlätta för
personal och boende
7. Generell besparing (-0,588 mnkr) (– 0,591mnkr)
I samband med den centrala beräkningen av kommunens ekonomiska ramar kvarstod en obalans för att få
kommunens budget att gå ihop. Fördelningen av obalansen på 1,53 mnkr vardera år 2018-2019 som
generell besparing på sektorerna utifrån andel av sektorns ram. För omsorg innebar detta -0,588 mnkr i
ramminskning för 2018 och ytterligare -0,591 mnkr år 2019.
a) En utredartjänst inom barn och unga (IFO) är vakant och att inte tillsätta tjänsten ger en
besparing på 580 tkr per helår (-0,588 mnkr)
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Utredande socialsekreterare inom Barn och unga samt 1:e socialsekreterare.
Riskbedömning för brukare
Att barn och föräldrar inte får den hjälp de behöver i tid. Barn riskerar att fara illa utan att socialtjänsten
hinner få någon insyn där riskbedömningar behöver vara ständigt pågående.
Riskbedömning för personalen
Skulle denna tjänsten inte tillsättas blir det högre arbetsbelastning och risk för att utredningar hinns med i
den takt som de behövs. Detta skapar stress och oro som kan leda till sjukskrivning, missnöje samt
uppsägningar. Det finns en risk att det blir ett arbetsmiljöproblem för socialsekreterarna och även för 1:e
socialsekreterare som får fler ärenden och inte har tid för arbetsledning.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna
Fördela ut utredningarna på hela gruppen samt nyttja övriga resuser på avdelningen
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b) Minskad bemanning inom sektorns samtliga brukarnära enheter (-0,591 mnkr)
Enheter där brukarnära arbete utförs kommer att får en generell minskning av personalbudget vilket innebär
en lägre personaltäthet till brukare och kvalitetssänkande åtgärder.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Medarbetare inom sektorns samtliga område där brukarnära arbete utförs.
Riskbedömning för brukare
Kvalitetssänkningar till de olika målgrupperna som påverkas. Brukarna får inte tillräckligt med stöd, vård
och omsorg. Personalen har ingen möjlighet att ha tillräcklig uppsikt och aktiviteter som ritat till brukare
minskar vilket kan skapa oro, otrygghet på enheten.
Riskbedömning för personalen
Att inte hinna med att ge den vård och omsorg som de boende behöver och har rätt till skapar stress och
känsla av otillräcklighet. En ökad arbetsbelastning och en otrygg arbetssituation. Genom att inte ha
tillräckligt med personal är det svårt för personalen att hantera situationer när boende är oroliga eller
aggressiva vilket kan leda till ökade hot- och våldssituationer. Med för låg bemanning saknas förutsättningar
att kunna utföra ett professionellt arbete. Känsla av otillräcklighet bidrar till ökad psykisk belastning som
tillsammans med andra påfrestningar som stor arbetsmängd, tidspress, otydliga förväntningar och krav
leder till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre scheman för personalen kan bli aktuellt med bla delade
turer för att täcka helger och kvällar.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande dokumentation,
deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa boendemiljön för att underlätta för
personal och boende

8. Äskande från KS förfogande om förälgning av projekt
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag
Fördelning per sektor
Budget

Budget

Budget

Plan

2017

2018

2019

2020

595,613

583,642

580,113

575,113

570,113

-11,971

-3,529

58,703
4,868

0,000
59,687
5,968

0,000
59,570
5,968

-5,924
59,570
5,968

-5,493
59,570
5,968

0,000
0,984
1,100

0,000
-0,117
0,000

98,960

98,608

98,348

98,348

98,348

-0,352

-0,260

Sektor för Barn- och utbildning

213,297

211,239

210,678

210,678

210,678

-2,058

-0,561

Sektor Omsorg

224,653

214,108

211,517

206,517

201,517 -10,545

-2,591

Nämndernas ram, mnkr
Kommunstyrelsen
Obalans måste anpassas av
nämnder
Kommunledningskontor varav
Till KS förfogande
Sektor för Samhällsbyggnad

Plan

Föränd
2021 2018*

Föränd
2019*

Ramförändringar per sektor 2018-2019 plan 2020-2021
Den preliminära ramen visar att inför kommande år kommer kommunstyrelsens anslag att minskas med
11,971 mnkr samt med ytterligare -3,529 mnkr för budget 2019. Orsaken till minskningen är främst för att
skatteunderlaget minskat rejält jämfört med föregående år. Det innebär i sin tur att det saknas finansiering
för löneökningar, avsättningar för politiska målsättningar och beslut. Kommunstyrelsen presenterar även de
omprioriteringar som krävs inom kommunstyrelsens ram.
Av denna minskning (2018) är redan beslut fattade på -8,4 mnkr avseende åtgärdspaketet. som antogs
2016 med helårseffekt 2018. Till det kommer omfördelningsbeslutet avseende sektor Omsorg på två mnkr
för 2018-2019 och för resterande planår på 5 mnkr vardera år.
Inför 2020 framåt kommer ytterligare anpassningar att behöva genomföras för att kunna
kompensera/finansiera nybyggnation av äldreboende samt ombyggnation av skollokaler . Den totala
investeringsutgiften på 420 mnkr innebär att kaptialkostnaderna kommer att öka med ca 24 mnkr när
samtliga investeringar är färdiga att tas i bruk.
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Resultatbudget (drift)
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar .

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2017
94,910
-663,971
-26,552
-595,613
595,613
0,0

Budget
2018
94,910
-650,000
-28,552
-583,642
583,642
0,0

Budget
2019
94,910
-646,468
-28,552
-580,113
580,113
0,0

Plan
2020
94,910
-641,471
-28,552
-575,113
575,113
0,0

Plan
2021
94,910
-636,471
-28,552
-570,113
570,113
0,0

Förändring 2018-2019 plan 2020-2021
Nedan redovisas per sektor utökning av ram per år.
Ramförändringar
Ökade driftkostnader externaräntekostnader nyupplån av
investeringar. Anpassning
Ökade driftkostnader kapitalkostnader avskrivning
Kommunstyrelsen totalt
Ramändring
Ramkompensation för pris-och löneökning samt
kapitalkostnader
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar)
Tillfällig KB migration /Succesiv återställande av resultat
Kommunledningskontor ram
Ramändring
Ramkompensation för pris-och löneökning samt
kapitalkostnader
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)*
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar)
Tillfälligt KB migration
KS förfogande

2017

2018

2019

2020

2021
-5,493
x
570,113
-5,000

595,613
28,132

583,642
-11,971

580,113
-3,529

-5,924
x
575,113
-5,000

15,163
0,064
16,839

0,000
0,000
-9,567

0,000
0,000
-2,821

0,000
0,000
-5,000

0,000
0,000
-5,000

-3,937

0,000

0,000

0,000

0,000

58,703
13,103

59,687
0,984

59,570
-0,117

59,570
0,000

59,570
0,000

9,963
3,797
-0,298
-0,359

0,000
0,000
-0,116

0,000
0,000
-0,117

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1,100

0,000

0,000

0,000

2,190
224,653
0,011

214,108
-10,545

211,517
-2,591

206,517
-5,000

201,517
-5,000

3,056
-6,696
5,830

0,000
0,000
-8,257

0,000
0,000
-2,000

0,000
0,000
-5,000

0,000
0,000
-5,000

45,873

43,585
-2,288

42,994
-0,591

42,994
0,000

42,994
0,000

-0,140
46,013

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar)

0,000

-2,288

-0,591

0,000

0,000

Avd. Individ och familjeomsorgens ram
Ramändring
Ramkompensation för pris-och löneökning samt
kapitalkostnader
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)*
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar)

44,395
2,602

43,295
-1,100

43,295
0,000

43,295
0,000

43,295
0,000

0,688
-0,444
4,350

0,000
0,000
-1,100

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Avd. Vård o Äldreomsorgs ram
Ramändring
Ramkompensation för pris-och löneökning samt
kapitalkostnader
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)*
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar)

86,232
-44,194

79,170
-7,062

77,170
-2,000

72,170
-5,000

67,170
-5,000

1,556
-46,580
0,830

0,000
0,000
-7,062

0,000
0,000
-2,000

0,000
0,000
-5,000

0,000
0,000
-5,000

Avd. Stöds ram
Ramändring
Ramkompensation för pris-och löneökning samt
kapitalkostnader
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)*

48,153
-4,269

48,058
-0,095

48,058
0,000

48,058
0,000

48,058
0,000

0,953
-5,685

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Sektor Omsorgs ram
Ramändring
Ramkompensation för pris-och löneökning samt
kapitalkostnader
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)*
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar)
Avdelning Ledning
Ramändring
Ramkompensation för pris-och löneökning samt
kapitalkostnader
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)*
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Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar)

0,650

-0,095

0,000

0,000

0,000

213,297
6,393

211,239
-2,058

210,678
-0,561

210,678
0,000

210,678
0,000

2,624
-1,239

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar)

6,407

-2,058

-0,561

0,000

0,000

Sektor Samhällsbyggnads ram
Ramändring
Ramkompensation för pris-och löneökning samt
kapitalkostnader
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)*
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar)

98,960
8,626

98,608
-0,352

98,348
-0,260

98,348
0,000

98,348
0,000

-0,481
4,202
4,900

0,000
0,000
-0,352

0,000
0,000
-0,260

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Sektor barn o Utbildnings ram
Ramändring
Ramkompensation för pris-och löneökning samt
kapitalkostnader
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)*
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Investeringsbudget
Nedan presenteras investeringsbudget 2018-2019, samt plan 2020-2021.
Enligt god ekonomiska hushållning ska nettoinvesteringarna inom den skattefinansierade verksamheten (fter
avdrag för amorteringar på utlämnade lån och försäljningar) finansieras av avskrivningar och resultat till
100 %. Det motsvarar ca 30 mnkr i investeringsutgifter.
Inför budget 2018 redovisas investeringarna dels som nyinvestering och dels som reinvestering.
Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en
värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas
som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder.
Exempelvis ny-, till- och ombyggnad.
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2018 uppgår till 80,1 mnkr. Av de 80,1
mnkr klassas 31,7 mnkr som nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 48,4 mnkr. Det innebär att
målet med självfinansiering av reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för perioden.
Kommunen kommer att behöva öka sina lån. I samband med detta ökas också den finansiella kostnaden med
motsvarande 2,1 mnkr.
Strukturutredningar
Efter inriktningsbeslut i Kommunstyrelsen i april ska förvaltningen utgå från befintlig struktur i
skolutredningen. Den totala investeringsutgiften för utredningen är 132 mnkr fram till år 2023. Den totala
driftkostnaden för hela investeringsutgiften är genomförd kommer det belasta resultatet med 8 mnkr årligen.
Denna ökade driftkostnad är inte finansierad för planperioden 2020-2024. Se specifikation sid 29.
Den totala investeringsutgiften för nytt äldreboende är 201 mnkr fram till år 2021. Först år 2021 beräknas
aktiveringen av investeringen ske i redovisningen. Den årliga kostnaden beräknas till 12 mnkr. Någon
hänsyn till den ökade driftkostnaden är inte finansierad för planperioden.

Sammanställning
Mnkr
Kommunstyrelsen varav
Kommunledningskontor
Sektorn för Samhällsbyggnad
Sektorn för Omsorg
Sektorn för BoU

Budget
2018
77,1
3,0
71,6
0,8
1,7

Budget
2019
109,4
3,4
103,9
0,8
1,4

plan
2020
149,0
1,6
145,8
0,8
0,9

plan
2021
83,0
0,1
81,8
0,8
0,4

Av kommunstyrelsens totala investeringar har man delat upp investeringarna i reinvestering och
nyinvestering.
Budget
Budget
plan
plan
2018
2019
2020
2021
Kommunstyrelsen
77,1
109,4
149,0
83,0
Reinvesteringar
48,4
38,3
30,4
14,4
Nyinvesteringar
28,7
71,1
118,6
68,6
*Inom kommunstyrelsens investeringsplan ingår även de strukturutredningar som planeras. Dessa specificeras
nedan och specificeras re eller nyinvestering
Budget Budget
plan
plan
plan
plan
plan
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Strukturutredningar summa *
43,0
81,0
127,0
65,0
10,0
7,0
0,0
Äldreboende nyinvestering
1,0
50,0
100,0
50,0
0,0
0
0
Skolutredning befintlig struktur
nyinvestering
22,0
11,0
9,0
10,0
0,0
0
0
Skolutredning befintlig struktur
reinvestering
20,0
20,0
18,0
5,0
10,0
7,0
0
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Specificering per sektor

Tkr
Kommunledningskontoret
DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER
UPPFÖLJNINGSSYSTEM
UTBYTE PC
NYTT EKONOMISYSTEM/FAKTURA

Budget
2018

Budget
2019

Plan
Budget
2020

Plan
Budget
2021

2,950
0,250
0,200
2,500
0,000

3,350
0,250
0,100
2,500
0,500

1,550
0,00
0,05
0,00
1,50

0,050
0,00
0,05
0,00
0,00

Tkr
Sektor BoU
KUNSKAPENS HUS
KONST I OFFENTLIGA MILJÖER
FÖRVALTNINGSLEDNING

Budget
2018
1,700
0,500
0,100
1,100

Budget
2019
1,355
0,100
0,100
1,155

Plan
Budget
2020
0,865
0,100
0,100
0,665

Plan
Budget
2021
0,415
0,100
0,100
0,215

Tkr
Sektor Omsorg
ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL ÄO,STÖD,IFO
GEM INVENTARIER ÄO
LARM ÄO
Inv MuSoLy Magna Cura

Budget
2018
0,800
0,150
0,450
0,100
0,100

Budget
2019
0,800
0,150
0,450
0,100
0,100

Plan
Budget
2020
0,800
0,150
0,450
0,100
0,100

Plan
Budget
2021
0,800
0,150
0,450
0,100
0,100
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Tkr

Budget
2018

Budget
2019

Plan
Budget
2020

Plan
Budget
2021

Samhällsbyggnadssektorn, ny och reinvestering samt
strukturutredningar

71,600

103,850

145,750

81,750

Gata/mark reinvestering
BELÄGGN O BROARB
GÅNGBRO BRÅLAND
ÅTGÄRDER GATUBELYSN
GC SKOLVÄGEN
TORGET MUNKEDAL
HÅBY RONDELL
SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER
BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN
Gata/mark nyinvestering
BELÄGGNING MÖE
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV
UTB BOSTADS/IND OMRÅDE
EXPLOATERING INDUSTRIOMR VÄSTRA SÄLEBY
EXPLOATERING INDUSTRIOMR ÖSTRA SÄLEBY
EXPLOATERING BOSTÄDER KORPÅS
GC-VÄG GLÄBORG
EXPLOATERING OMLÄGGNING VADHOLMSVÄGEN
EXPLOATERING GLÄBORGS IND OMR
EXPLOATERING HÅBY SÖDRA IND OMR
GC UTMED STALEVÄGEN
GÅRVIK STRANDZON
GC SALTKÄLLAN
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS
OFFENTLIG TOALETT
EROSIONSSKYDD SALTKÄLLAN
EXPLOATERING TOMTER HÄLLEVADSHOLM
EXPLOATERING BOSTADSOMRÅDE (TEGELVERKET)
Fastigheter reinvestering
OMBYGGNATION KOMMUNALA FASTIGHETER
PLANERAT UNDERHÅLL KÖK KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA
HANDIKAPPANPASSNING
OMBYGGNATION EKEBACKEN
PLANERAT UNDERHÅLL FD KUNSKAPENS HUS
MUNKEDALS UTVECKLINGSCENTRUM
PLANERAT UNDERHÅLL HERRGÅRD FOSS
UPPRUSTNING GULLMARSSALEN
UPPRUSTNING LEDNINGSPLATSER
PLANERAT UNDERHÅLL PIPFABRIKEN
PLANERAT UNDERHÅLL GA KOMMUNFÖRRÅDET
PLANERAT UNDERHÅLL DINGLE SPORTHALL
PLANERAT UNDERHÅLL SOTARVILLAN
PLANERAT UNDERHÅLL KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA
SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER
FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN
ENGERGIÅTGÄRDER

4,600
0,800
0,000
0,300
1,000
1,000
0,000
0,500
1,000
5,100
0,000
0,300
0,300
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,500
0,000
0,000
0,000
1,000
15,250
0,800
2,350
0,100
0,000
2,000
2,000
1,000
0,200
0,300
2,000
0,000
0,000
0,000
3,000
0,400
0,100
1,000

5,600
0,800
0,000
0,300
1,500
0,000
1,500
0,500
1,000
9,600
0,000
0,300
0,300
0,000
1,000
1,000
2,000
2,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
5,400
0,800
0,000
0,100
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,400
0,100
1,000

Tkr

Budget
2018

Budget
2019

2,100
0,800
0,500
0,300
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
9,600
1,000
0,300
0,300
2,000
0,000
1,000
0,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
0,000
0,500
0,000
0,000
5,800
0,800
0,000
0,100
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,500
0,000
0,400
0,000
1,000
Plan
Budget
2020

1,600
0,800
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
8,600
0,000
0,300
0,300
3,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
5,300
0,800
0,000
0,100
1,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,400
0,000
1,000
Plan
Budget
2021

0,600
0,000
0,400
0,200

0,500
0,500
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Fastigheter nyinvestering
GÅRVIK TOALETT
TILLTRÄDESSKYDD FORUM
SKYDD SERVER/IT
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Städ reinvestering
STÄD ALLMÄNT
Kost reinvestering
KOM KÖK ALLMÄNT
Park & skog reinvestering
NYA BRYGGOR GÅRVIK
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT
REDSKAP
SKOGSTRAKTOR
SOPMASKIN
Strukturutredningar *
Nyinvestering äldreboende
Skolutredning befintlig struktur reinvestering
Skolutredning befintlig struktur nyinvestering
Summa kommunen reinvesteringar
Summa kommunen Nyinvesteringar

0,200
0,200
0,300
0,300
2,550
1,000
0,250
0,300
1,000
0,000
43,000
1,000
20,000
22,000
48,350
28,700

0,200
0,200
0,300
0,300
1,250
0,000
0,250
0,300
0,000
0,700
81,000
50,000
20,000
11,000
38,255
71,100

0,200
0,200
0,500
0,500
0,550
0,000
0,250
0,300
0,000
0,000
127,000
100,000
18,000
9,000
30,365
118,600

0,200
0,200
0,500
0,500
0,550
0,000
0,250
0,300
0,000
0,000
65,000
50,000
5,000
10,000
14,415
68,600

Summa kommunen Investeringar totalt

77,050

109,355

148,965

83,015

Budget
2018

Budget
2019

Nytt äldreboende nyinvestering
1,000
Nytt äldreboende innebär en total investeringskostnad på 201 mnkr.
Budget
2018
Skolutredning befintlig struktur
Centrumskolan reinvestering
Centrumskolan nyinvestering
Kungsmarkskolan reinvestering
Kungsmarkskolan nyinvestering
kök/cafeteria

Budget
2019

Plan
Budget
2020

50,000

Plan
Budget
2020

Plan
Budget
2021

100,000

Plan
Budget
2021

50,000

2022

2023

20,000
20,000
7,000
2,000

Bruksskolan reinvestering
Bruksskolan nyinvestering

20,000
11,000

Munkedalsskolan reinvestering
Munkedalsskolan nyinvestering
Munkedalsskolan nyinvestering
trafiklösning

15,000
9,000
3,000

Hedekas reinvestering
Hedekas nyinvestering

5,000
10,000

Hällevadsholm reinvestering

10,000
42,000

31,000

27,000

15,000

10,000

7,000

Total kostnad för skolutredning befintlig struktur innebär en total investeringskostnad på 132 mnkr.
Varje års investering kommer att aktiveras i redovisningen nästkommande år.
Beräknad årlig driftkostnad

Mnkr
Driftkostnad skolutredning

Budget Budget
2018
2019
0
2,491

Plan
2020
1,838

Plan
2021
1,601

Plan
2022
0,890

Plan
2023
0,593

Plan
2024 totalt
0,415
7,9
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Beskrivning av investeringar per projekt
2018

Kommunledningskontor (2,950 mnkr)
•

Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr):
Investeringen avser främst nätverksprodukter för datakommunikation. Det större antalet datorer
och kraven på snabbare datakommunikation tillsammans med allt större datamängder kräver
investeringar i nätverksprodukter för både för luft- och trådbunden IT-kommunikation.
Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår. Det finns idag ett särskilt utbyggnadsbehov av
nätverk i kommunens äldreboenden.

•

Beslutsstöd Uppföljningssystem (0,200 mnkr):
Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene.

•

Utbyte PC (2,500 mnkr):
Investeringen avser fortlöpande utbyte av befintliga datorer. Investeringen tar också höjd för en
ambitionshöjning inom barn- och utbildningsverksamheten i riktning mot Skolverkets IT-strategi att
varje elev ska ha tillgång till egen dator.

•

Upphandling ekonomisystem (0 mnkr):
Ekonomisystemet måste upphandlas, engångskostnaderna i samband med bytet redovisas som
investeringar. Investeringen beräknas starta 2019 och avslutas 2020.

Sektor Omsorg (0,800 mnkr)
•

Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg.

•

Gemensamma inventarier (0,450 mnkr):
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden (0,300) och inom Stöd (0,100)
och IFO (0,050 mnkr).

•

Verksamhetssystem (0,100 mnkr):
Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna Cura.

•

ÖO larm (0,100 mnkr):
Dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås. Investeringen får göras i takt med den pågående
och planerade strukturförändringen av kommunens äldreboende.

Sektor Barn och utbildning (1,700 mnkr)
•

Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr):
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s
k 1 % regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av budgetens maxnivå sänks den till 0,100
mnkr.

•

Inventarier barn o utbildning (1,600 mnkr):
Komplettering av möbler, inventarier samt maskiner på olika förskola, skolor, bibliotek samt
fritidsverksamhet.

Sektor Samhällsbyggnad (71,600 mnkr)
•

Gata mark 9,700 mnkr
o

Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar

o

Gångbro Bråland (0 mnkr):
Upprustning av kommunal bro.

o

Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):
Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna.

o

GC Skolvägen (1,000 mnkr):
Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i anslutning till Munkedalsskolan.
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o

Torget Munkedal (1,000 mnkr):
Upprustning av Torget i Munkedal.

o

Håby rondell (0 mnkr):
Enligt avtal med Trafikverket. Byggs om så det blir utbyggnad inom ”köpcenterområdet”.

o

Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):
Åtgärder för trevligare och finare samhällen.
samhällsföreningar m fl att söka bidrag.

Inkluderar

även

möjlighet

för

o

Bro bruksvägen /älven (1,000 mnkr):
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick och behöver renoveras 2017-2019.

o

Beläggning Möe (0 mnkr):
Toppbeläggning inom området. Vägen överlämnas därefter till vägförening.

o

Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc.

o

Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr)
Medel för mindre åtgärder.

o

Exploatering industriområde västra Säleby (0 mnkr):
Område för verksamheter som planläggs. Utbyggnad förbereds.

o

Exploatering industriområde östra Säleby (0 mnkr):
Toppbeläggning av gata i området.

o

Exploatering bostäder Korpås (0 mnkr):
Utbyggnad av 10 kommunala tomter.

o

GC –väg Gläborg (0 mnkr):
Utbyggnad av gc-väg mellan Håby och Gläborg.

o

Exploatering omläggning Vadholmsvägen (1,000 mnkr):
När detaljplanearbetet avslutats läggs Vadholmsvägen om för att få större byggrätter för
bostäder.

o

Exploatering Gläborg industriområde ( 0 mnkr):
Utbyggnad av verksamhetsområde, vilket planeras ske 2020.

o

Exploatering Håby södra industriområdet ( 0 mnkr):
Utbyggnad av verksamhetsområde.

o

CG utmed Stalevägen (0 mnkr):
Ev utbyggnad i samverkan med Trafikverket.

o

Gårviks strandzon (2,000 mnkr):
Åtgärder för bättre tillgänglighet och kommunikation.

o

GC Saltkällan (0 mnkr):
Utbyggnad av gc-väg till badplatsen i samverkan med Trafikverket.

o

Handikappanpassad lekplats (0,500 mnkr):
Nybyggnad av lekplats.

o

Offentlig toalett ( 0 mnkr):
Ny offentlig toalett.

o

Erosionsskydd Saltkällan ( 0 mnkr):
Förstärkningsarbeten runt om badplatsen.

o

Exploatering tomter Hällevadsholm ( 0 mnkr):
Utbyggnad av villatomtområde i Hällevadsholm.
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o

•

Exploatering utbyggnad bostadsområde Tegelverket (1,000 mnkr):
Intresse finns att uppföra bostäder på Tegelverket. Kommunen anlägger gata mm och
Munkedals Vatten AB va-ledningar. Totalt finns 28 byggrätter i området. Utbyggnaden
påbörjas under 2017.

Fastighet 58,850 mnkr

o

Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov.

o

Planerat underhåll kök Kungshöjdens förskola (2,350 mnkr):
Upprustning och modernisering av kök.

o

Handikappanpassning (0,100 mnkr):
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.

o

Ombyggnation Ekebacken (0 mnkr):
Ombyggnad påbörjas då nytt äldreboende uppförts.

o

Planerat underhåll fd Kunskapens hus (2,000 mnkr):
Verksamheten ökar i Kunskapens Hus och vsh är trångbodd. Ytterligare lokaler behöver
tillskapas för att vsh ska fungera bättre.

o

Munkedals Utvecklingscentrum (2,000 mnkr):
Lokalanpassningar kommer att behöva göras årligen för såväl kommunala verksamheter som
externa hyresgäster.

o

Planerat underhåll herrgård Foss (1,000 mnkr):
Upprustning och verksamhetsanpassning.

o

Upprustning Gullmarssalen Forum (0,200 mnkr):
Nytt möblemang mm.

o

Upprustning ledningsplatser (0,300 mnkr):
Nytt möblemang mm.

o

Planerat underhåll Pipfabriken (2,000 mnkr):
Upprustning och verksamhetsanpassning.

o

Planerat underhåll GA Kommunförrådet (0 mnkr):
Upprustning och verksamhetsanpassning.

o

Planerat underhåll Dingle sporthall (0 mnkr):
Nytt golv mm.

o

Planerat underhåll Sotarvillan (0 mnkr):
Ska Sotarvillan vara kvar krävs viss upprustning.

o

Planerat underhåll Kungshöjdens förskola (3,000 mnkr):
Upprustning av ytskickt mm.

o

Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler.

o

Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i byggnaderna.

o

Energiåtgärder (1,000 mnkr):
Åtgärder på kommunala fastigheter.

o

Gårvik toalett (0 mnkr):
Ny toalett vid badplatsen.

o

Tillträdesskydd Forum (0,400 mnkr):
Ökad säkerhet i kommunhuset
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o

Skydd server/IT (0,200 mnkr):
Bättre datorsäkerhet.

o

Nytt äldreboende (1,000 mnkr):
Projektering påbörjas nytt boende inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum.
Effektivare, ger minskade kostnader.
Totalt investering på 201,0 mnkr
Se mer detaljbeskrivning

o

Skolutredningbefintlig struktur (42,000 mnkr)
Total investering på 132,0 mnkr.
Se mer detaljbeskrivning

•

Städ 0,200 mnkr
o
Städ allmänt (0,200 mnkr):
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur
arbetsmiljösynpunkt.

•

Kost 0,300 mnkr
o
Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök.

•

Park & Skog 2,550 mnkr
o
Div bad,lek /handikappsåtgärder badplats (0,250 mnkr):
Åtgärder vid badplatser.
o

Redskap (0,300 mnkr):
Löpande inköp av redskap.

o

Skogstraktor (1,000 mnkr)
Ny traktor för skötsel av skog och mark.

o

Div. bad (1,000 mnkr):
Åtgärder vid och material till badplatser mm.

o

Sopmaskin (0 mnkr):
Ny sopmaskin.

Framtid
Inför kommande år kommer prioritering att ske på uppdatering av kommunens styr- och ledningssystem
och samordning av kvalitetsarbetet i kommunen. I samband med det ska också översyn av policy och
styrdokument ske. Stort fokus på att minska ohälsan kommer att drivas från personalavdelningen. Digitala
rutiner kommer att utvecklas bl a för ärendehandläggning, arkiv samt e-tjänster. Arbetet med att
säkerhetsklassa digitala system kommer att påbörjas. Medborgarcentrums servicefunktion mot allmänheten
ska utvecklas.
Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär en
kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars vore fallet.
Inom sektorns verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent personal. Inom
tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten med andra kommuner.
Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter bör även framöver vara god.
Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för industrimark samt att flytta verksamhet från
externt inhyrda lokaler.
Organisationen Barn och Utbildning står inför stora utmaningar som att:
•
öka måluppfyllelsen hos alla elever
•
rekrytera och bibehålla behöriga lärare i samtliga ämnen
•
tjänstefördela effektivt utifrån resurstilldelning
•
tillämpa kollegialt lärande
•
så stor utsträckning som möjligt bedriva röda-tråden-arbetet
•
skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i kommunen
•
skapa anpassade lokaler för modern pedagogik
Samtliga skolor är inom kort och vissa fall akut i behov av omfattande renoveringar och utbyggnationer.
Skolorna är i dagsläget inte anpassade för modern pedagogik och har inte arbetsplatser för lärare i tillräcklig
utsträckning.
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Sektor Omsorg står inför en utmanande framtid inom samtliga områden. Den sociala omsorgen förväntas bli
mer utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Vi ser ett tydligt behov av att göra förändringar för att
möta upp de konstnadseffektiviseringar som krävs med nuvarande intäkter. Vi kommer inte kunna att
bibehålla den kvalitet som förväntas av både medborgare och stat detta samtidigt som vi står inför
utmaningar iform utav att rekrytera ny personal och att göra sektorns arbete attraktivt.
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara sektorn utan hela kommunen under flera år
framåt. Barn utan vårdnadshavare har minskat men prognoserna gällande övriga människor på flykt
minskar inte. Det kommer att bli viktigt att konstruera plattformar som möjliggör för människor att komma
in på arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning i stället för en tillvaro grundad på våra
försäkringssystem.
Det är viktigt att det arbete som påbörjats med att förändra och utveckla boendestrukturen inom
äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov. Detta innebär att det blir en kedja av åtgärder och
anpassningar samt en hel del lokal- och personalförändringar i verksamheterna. Men strukturförändringen i
äldreomsorgen handlar inte bara om vård- och omsorgsboende, det handlar även om att skapa bra och
tillgängliga bostäder för äldre som t.ex seniorboende och trygghetsboende men också fler mötesplatser.
Detta är viktigt för att kostnadsdämpa den äldre-bom som förvänta slå till om ett par år. För utan bra
bostäder för äldre så kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och mest resurskrävande
boendeformen, ett vård och omsorgsboende, är dessa dessutom omoderna och resurskrävande slår det
extra mot en redan hårt beslastad ekonomi.
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Beskrivning av budgetprocessen
Budgetramarna och mål fastställs för 2 år i taget. Beslut för år 2, trots att den tas år 1, kommer att vara
styrande för verksamheten även om mål –och budgetprocessen görs årligen. Inför år 2 kan det bli aktuellt
med omprövningar av de olika verksamheternas resurstilldelning/mål beroende på hur förutsättningarna har
förändrats vad gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm
Nämnderna (KS, BN, LN) antar sina budgetskrivelser i maj månad. Handlingen ska innehålla drift- och
investeringsbudget, med konsekvensbeskrivningar utifrån beräknad ramtilldelning, verksamhetsförändringar
samt verksamhetens resultatmål.
Fullmäktige fastställer senast i juni månad den budget (MRP) inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla
kostnader täckas. Budgeten är alltid överordnad målen.
Central uppräkning av ram – beräkna prel. ramar för nämnder
I februari brukar ekonomienheten beräkna fram en preliminär resursberäkning utifrån
planeringsförutsättningarna (ekonomiska politiska mål) och de centrala uppräkningar som
kommunledningen godtar. Andra uppräkningar än de centrala får respektive område/sektor själva
omprioritera i sin budget. Utifrån detta kan ramar beräknas.
De utökade skatter och bidrag för budget 2018-2019 visar på en svag utveckling. Intäktssidan täcker inte
de avsättningar som krävs för de kommande uppräkningarna för pris och löneökningar samt politiska
avsättningar. Efter avsättningar så finns en obalans mot skatteintäkterna på -11,9 mnkr.
Merparten av obalansen kan täckas genom den redan beslutade åtgärdsplanen som antogs av
Kommunstyrelsen -8,450 mnkr, omfördelningsbeslutet i resursfördelningsmodellen som antogs av
Kommunfullmäktige 1/3-2017 om minskning äldreomsorgens ram med -2 mnkr, samt förslag att nyttja
RUR. Resterande obalans på 1,53 mnkr för budget 2018 och ytterligare 1,53 mnkr budget 2019 får
respektive sektor konsekvensbeskriva och ta fram anpassningsförslag.
Utifrån dessa antaganden har nämndernas ramar beräknats. Utgångsläget är ramar för budgetåret 2017
som justeras med åtgärder om omprioriteringar. Centralt har avsättning gjorts för kompensation för
löneökningar och kapitalkostnader som kompenseras ut till nämnderna när aktivering görs eller avtalen är
klara.
Resultatmål
Sektorerna ska stödja/bistå kommunstyrelsen med att arbeta fram resultatmål med indikatorer genom
dialog för det kommande budgetåren 2018-2019.
I maj behandlar/godkänner nämnderna sina budgetskrivelser.
Budgethandling nämnder
Kommunstyrelsen
Arbetsutskott
Kommunstyrelsen KS

Utskick samverkan
13-17/4

Inlämning
18/4

Beslut
26/4
10/5

Verkställer beslut- höst
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut verkställer sektorcheferna budgetuppdraget genom att
arbeta fram detaljbudget samt ser över sina verksamhetsmål.
Återkoppling till kommunstyrelsen
Nämnderna behandlar/godkänner sin detaljbudget, verksamhetsmål samt antagande av internkontrollplan
för nästkommande år i 14 december (inlämning 28/11).
Kommunstyrelsens förfogande
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande uppgick ursprungligen på 11,2 mnkr. Inför 2016 fördelades 1,9
mnkr till sektor Omsorg samt Samhällsbyggnad av dessa var 1,1 mnkr en tillfällig ökning. De 1,1 mnkr
återförs anslaget 2018.
Under 2016 har 6,1 mnkr ytterligare tillförts kommunstyrelsens verksamheter. Samtliga är nivåhöjande. Det
innebär att inför 2017 återstår 5,3 mnkr.
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Kommunstyrelsen

Dnr: 2017-216

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson
Fastighetschef

Ishallen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Kommunfullmäktiges beslut att stänga
ishallen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att antingen stänga ishallen eller lämna över
den till ”föreningsdrift”. Förvaltningen har fört diskussioner med Munkedals
Bandyklubb under längre tid om att lämna över drift och ansvar till föreningen.
I ett mail från föreningen den 7 mars 2017 framför föreningen:
-

-

MBK anser det bäst att kommunen äger och driver ishallen och där föreningen kan
betala en rimlig hyra som inkluderar att vi sköter hallen där kommunen står för
underhåll i ex 5 år.
Föreningen vill eftersträva fortsatt god dialog med kommunen trots att vi insett
att möjligheterna till att ta över hallen (främst ekonomiskt) inte finns.
Kontentan för föreningen är att ambitionen blir att göra ett omtag i frågan genom
att gå via berörda politiker.

Besparingspotentialen för nedläggningen ishallen är redan uttagen. Varje fortsatt
drift av ishallen belastar anslaget för fastighetsunderhåll. Anslag för investeringar i
hallen lämnades orörda under 2016.
Enligt uppgift från Uddevalla kommun har Uddevalla Hockey erlagt hyror på 202 tkr,
ungdomsföreningen Uddevalla Blue Rocks 205 tkr och Uddevalla
konståkningsförening 505 tkr för Fridhemshallen 2016. Tävlingsarrangemang betalas
med 20% av biljettintäkterna och ingår inte i summorna ovan.
Munkedals Bandyklubb har ca 250 medlemmar varav 86 i åldern 0-20 år. Dessutom
påverkas allmänhetens åkning och skolornas verksamhet vid en nedläggning.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Driftskostnaden för ishallen uppgår till drygt 1,6 mnkr per år inkl
kapitaltjänstkostnader. Om kommunen ska fortsätta driva ishallen bör anslaget
återställas. Investeringsbehovet vid fortsatt drift är stort.
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Folkhälsa
En nedläggning av ishallen påverkar folkhälsan negativt genom att ”allmänhetens
åkning” och många barn och ungdomars möjlighet att åka skridsko eller spela
hockey försämras.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Tillhör ishallsärendet
Mats
Från: Alexander Johannesson [mailto:sportchef.mbkhockey@gmail.com]
Skickat: den 6 mars 2017 15:09
Till: Mats Tillander <Mats.Tillander@munkedal.se>
Ämne: MBK - ishallens framtid

Hej Mats!

Hoppas läget är fint!

Styrelsen har diskuterat frågan om ishallens framtid.
Kanske inte de konkreta önskemål utifrån mötet vi pratade om sist utan föreningens intressen och tankar i frågan.

Såhär går diskussionen i stora drag:
Som ideell förening läggs ofantligt många timmar på många personer som ser till att den dagliga verksamheten går
runt.
Osäkerhetsfaktorn vid övertagande är alltför stor och riskfylld med ev kostnader som kan dyka upp oförutsett.
Den dagen kan bli mitt i säsong och då står föreningen där utan möjlighet att göra något för att säkerställa fortsatt
verksamhet. Det måste finnas en trygghet att säsongen genomförs.
Ytterst få av de ca 300 st ishallar i landet ägs av föreningar.

Ishallen har bra grund platta och belysning samt isolering .
MBK menar att olje/värmepannen bör bytas, maskinrummet uppgraderas, de äldsta omklädningsrum renoveras.
Klubben är nöjd med den nivå som den håller i stort och är tacksam för kommunens upprustningsarbete för två år
sedan. Detta blev ett lyft för hela anläggningen och ger lägre driftskostnad.

Föreningen behöver årsstämmans (medlemmarnas) godkännande i frågan och avser att finna ett hyres förhållande fram
över.
MBK anser det bäst att kommunen äger och driver ishallen och där föreningen kan betala en rimlig hyra som
inkluderar att vi sköter hallen där kommunen står för underhåll i ex 5 år.
Om man vill bygga bad och ishall på annan plats kan det vara ett nytt upplägg, eller på annat sätt energieffektivisera
anläggningen.
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Verksamheten med ca 150 aktiva och 350 medlemmar är alltför viktig för att föreningen inte ska kunna garantera
ishockeyspel till hösten och framöver.

Föreningen vill eftersträva fortsatt god dialog med kommunen trots att vi insett att möjligheterna till att ta över hallen
(främst ekonomiskt) inte finns.

Kontentan för föreningen är att ambitionen blir att göra ett omtag i frågan genom att gå via berörda politiker.

/MBK styrelse

Med vänlig hälsning

Alexander Johannesson
Idrottsansvarig (utbildning & utveckling)
Munkedals BK
Glädje - Individ - Utveckling

Telefon: 0524 - 715 50 (mån-tors 9-14)
Mail: sportchef.mbkhockey@gmail.com
http://www.munkedalsbk.se/munkedalsbk
Gilla Munkedals BK på Facebook

https://www.facebook.com/MunkedalsBk/

